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Datablad 
Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget ”Hyllegaard” på Vollerupvej 

13, 6360 Tinglev. Miljøgodkendelse meddelelses i medfør af § 
12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 
om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. 

 
Godkendelsesdato: 19. august 2010 
 
Ansøger:  Sven Johannsen, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev 
 
Telefonnr.:  74642494 
 
Mobilnummer: 40557494 
 
E-mail:  hyllegaard@dlgmail.dk 
 
Ejer af ejendommen: Sven Johannsen, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev, tlf: 74642494 
 
Kontaktperson: Sven Johannsen, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev, tlf: 74642494 
 
Husdyrbrugets navn: Hyllegaard 
 
Ejendomsnr.: 5800014960  
 
Matr.nr. og ejerlav: 64 og 116 Gåskær Bjolderup, 228, 216, 226, 26, 215, 78, 217, 

227 Todsbøl, Bjolderup 
 
CVR nr.:  10570484 
 
CVR/p nr.:  1000098463 
 
CHRnr.:  47601 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Kun bygningsløse landbrugslodder 
 
Miljørådgiver: Birgitte Popp Andersen, Landbosyd, Peberlyk 2, 6200 Aaben-

raa, tlf: 74365080, mobil 21408090, bpa@landbosyd.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Ekstern konsulent Lone Jensen 
 
Kvalitetssikring, miljø: Lene Kragh Møller 
 
Sagsbehandler, natur: Ekstern konsulent Lone Jensen 
 
Kvalitetssikring, natur: Torben Hansen 
 
Sagsnr:  07/71096, dok. 149 
 
Høring i Kommune: Ingen 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Sven Johannsen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på 
ejendommen ”Hyllegård” beliggende Vollerupvej 13, 6360 Tinglev. Ansøgningen er ind-
sendt 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 17. december 2007, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 5248, version 10 indsendt til Aabenraa Kommune den 28. april 2010 
og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 10. maj 2010. Ansøgningen fremgår af 
bilag 1. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2009 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 237,1 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
420,86 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 12.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 279,37 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 409,19 dyreenheder (nye DE). Husdyrbruget har en tidli-
gere VVM-screeningsafgørelse fra januar 2006. 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en plansilo på 5000 m2 med tilhørende opsamlingsbeholder på 300 m3. 
• Renovering af staldafsnit med bindestald til sengebåsestald. 
 

Bygge- og anlægsarbejdet med opførelse af plansiloanlæg forventes at starte så snart 
godkendelsen foreligger og afsluttes inden grovfoderhøst 2010. Renovering af stald i 
bygning 8 (del af staldafsnit 1.1.3) med ombygning af gammel bindestald forventes at 
blive igangsat indenfor 2 år fra godkendelsesdatoen. Mht. besætningsudvidelsen er der 
tale om en delvis lovliggørelse, idet besætningen allerede på godkendelsestidspunktet 
overstiger de tilladte 279 DE. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Kvægbruget på Hyllegård, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev udvider fra de nuværende 153 
køer, 124 kvier/stude (6 – 28 mdr.) og 45 småkalve (0 – 6 mdr.) svarende til 279,37 DE 
til 300 køer, 140 kvier/stude (6 – 28 mdr.) og 69 småkalve (0 – 6 mdr) svarende til 
490,19 DE. Der afgives 28,44 DE kvæggylle til andre bedrifter. Der hører i alt 214,62 ha 
udbringningsarealer til produktionen, heraf 20,31 ha af udbringningsarealer i form af gyl-
leaftaler. Dertil kommer 17,41 ha på § 3 arealer, som udelukkende anvendes til afgræs-
ning.  
Udbringningsarealerne ligger enten omkring Vollerupvej 13 eller omkring ansøgers byg-
ningsløse jordlodder ved Ingebølvej og Vollerupbyvej.  
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en plansilo på ca. 5000 m2, som placeres umiddelbart syd for eksi-
sterende produktionsanlæg. Udvidelsen af husdyrholdet sker i eksisterende bygninger. 
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
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Landskabelige værdier 
Ejendommen ligger ikke indenfor bygningslinjer og fredninger eller andre landskabelige 
elementer. I forbindelse med udvidelsen skal der kun opføres en plansilo. Udvidelsen af 
dyreholdet vil ske i eksisterende bygninger.  
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil blive udvidet i de eksisterende stalde. Nærmeste nabobeboelse ligger 
ca. 100 meter fra kalvestalden. De øvrige staldbygninger er lokaliseret længere væk fra 
naboejendommen. Den nyere sengebåsestald er lokaliseret ca. 150 m fra stuehuset på 
Vollerupvej 11. Den beregnede geneafstand for lugt er 97 meter, og den korrigerede ge-
neafstand er 14 m, idet den nyere sengebåsestald, som huser langt størstedelen af dyre-
ne er lokaliseret mere end 1,2 x geneafstanden i forhold til nærmeste nabobeboelse. Der 
ligger ingen byzone, sommerhusområde eller lokalplans udpegede boligområder inden for 
1000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver ge-
ner udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i 
siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ven-
tilationen. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 936 
til 1385 årligt.  
 
Idet transporterne ikke kommer til at gå direkte forbi de to nærmeste nabobeboelser 
vurderes det, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige 
gener for disse. Transport af husdyrgødning og grovfoder gennem Vollerup  
begrænses til tidsrummet kl. 7 til 18 på hverdage og fra 7-14 på lørdage. 
 
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. Total-
depositionen er endvidere beregnet til kun at udgøre 0,1 kg N/ha til nærmeste §7 natur. 
Nærmeste Natura 2000 område er INO 098, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl 
Mose, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F62, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Ter-
kelsbøl Mose. Området ligger i en afstand af ca. 460 m vest for Hyllegårds produktions-
bygninger. Nærmeste kvælstoffølsomme naturområde indenfor Natura 2000 området er 
en mose beliggende ca. 500 m sydvest for Hyllegård. Totaldepositionen og merdepositio-
nen er beregnet hertil og angiver en totaldeposition på 0,53 kg N/ha og en merdeposition 
på 0,18 kg N/ha. Mosen er kulturpåvirket og tilgroet i pil mm. med forringet biologisk 
værdi. 
Indenfor Natura 2000 området findes flere §3 beskyttede naturområder. For at beskytte 
disse mod ammoniakfordampning, som følge af udspredning af husdyrgødning, er der 
stillet vilkår om nedfældning på sort jord og græsarealer indenfor en afstand af 1.000 m 
fra Natura 2000 området.  
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt. Kun en mindre del af markerne er beliggende i lavbundsom-
råde med potentiel stor risiko for fosfortab. Ingen af arealerne er imidlertid drænede, 
hvilket mindsker risikoen. De berørte arealer afvander endvidere ikke til fosforfølsomme 
områder. Ingen af udspredningsarealerne er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområ-
de og udvaskningen er beregnet til at ligge under 50 mg nitrat/l. Ingen af arealerne er 
beliggende indenfor nitratklasse I-III. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfladevand 
beregnet til 58,6 kg N/ha ved anvendelse af K12 sædskiftet. En del af udbringningsarea-
lerne afvander dog direkte til Ulvemosen, hvor afvandingen er stoppet. Derfor vil af-
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strømmende vand fra dele af ansøgers arealer kunne påvirke denne del af Ulvemosen. 
Derfor er der stillet vilkår om, at disse marker dyrkes med sædskiftegræs, som kun om-
lægges hvert 5. år. Dette mindsker udvaskningen med ca. 25% i henhold til beregninger 
i Farm N. 
 
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 teknologi (BAT) 
Udvidelsen sker i eksisterende staldbygninger, som for hovedpartens vedkommende er 
opført inden for de seneste 8 år. Kun et mindre afsnit i en ældre stald, som pt. er med 
bindestald og riste vil blive renoveret til sengebåsestald. Det vedrører 23 sengebåse til 
opdræt.  Da udvidelsen sker i eksisterende stalde er det vurderet, at skraber på spalter-
ne opfylder kravene til BAT for så vidt angår staldteknologi. 
Opbevaring af husdyrgødningen sker i gyllebeholdere som jævnligt kontrolleres og efter-
ses og der føres logbog for flydelaget. Dybstrøelsen opbevares hovedsageligt på mød-
dingsplads med opsamling til gyllebeholder. Opbevaring af husdyrgødning på ejendom-
men er vurderet til at opfylde kravene til BAT. Udbringning af husdyrgødning sker med 
slangeudlægning eller med nedfældning. Da væsentlige dele af arealerne er udlagt med 
græs eller forårssåede afgrøder vil en stor del af husdyrgødningen blive nedfældet og 
dette vil være stigende fra 1. jan 2011 hvor der bliver krav om at al husdyrgødning på 
sort jord og græsarealer skal nedfældes. Tildelingen til de enkelte marker sker ud fra en 
gødningsplan. Udspredning af husdyrgødning vurderes at opfylde kravene til BAT. 
Der er forkøling af mælken og frekvensstyrede vacuumpumper samt varmegenvinding, 
hvilket mindsker energiforbruget på ejendommen. Der er drikkekar til dyrene, og der er 
serviceaftale på malkerobotterne og mælkekølingsanlægget. Det vurderes at der anven-
des BAT i forhold til energi- og vandforbrug på ejendommen.  
 
Alternative løsninger 
Da udvidelsen sker i eksisterende bygninger er det ikke relevant at overveje alternative 
placeringer af udvidelsen eller alternative staldsystemer. Der er redegjort for fravalg af 
ammoniakreducerende tiltag.  
 
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 og udvidelse 
af husdyrbruget på Hyllegård, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev. 
 
1.3 Offentlighed 

Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 4, 2008 i Aabenraa 
Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i be-
slutningsprocessen. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland - arkæologi Haderslev blev den 8. marts orienteret om ansøgnin-
gen. 
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Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 25. juni 2010 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte, som har anmodet herom, samt til de kla-
geberettigede. Høringsberettigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 
12 Klagevejledning. Der var en frist på 6 uger til afgivelse af bemærkninger. 
 
Den 26. juli 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fra Danmarks Naturfred-
ningsforening. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 7. 
 
Den 3. august 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fra Viggo Brodersen. 
Bemærkningerne er vedlagt som bilag 8. 
 
Den 3. august 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fra Det Økologiske Råd. 
Bemærkningerne er vedlagt som bilag 9. 
 
Ansøgningen og udkastet er blevet ændret med hensyn til  

• BAT staldteknologi  
• Naturdelen 

 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Aabenraa Ugeavis onsdag 
den 25. august 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede personer, orga-
nisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i sagens be-
handling. Disse er listet i afsnit 12 Klagevejledning. 
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2 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyr-
brug. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er godkendel-
ses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen. Naturvurderingen omfatter æn-
dringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugloven og naturbe-
skyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen 
vurdere om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesæt-
tes og kravet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøg-
ning. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %. Ansøgningen for Hyllegård er indsendt første 
gang 17. dec. 2007 og er dermed omfattet af et ammoniakreduktionskrav på 15 %. 
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse/ændring 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 udenlandsk 
arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

2.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Hylle-
gaard, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev med ejendoms nr. 5800014960. Ansøger driver/ejer 
ikke flere ejendomme. Ansøger ejer og driver udover Vollerupvej 13 kun bygningsløse 
landbrugslodder. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 47601, og 
virksomhedens CVR nr. er 10570484. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
5248, version 10, genereret den 28. april 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk den 10. maj 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1. 
 
Vilkår 
1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de op-

lysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 5248, 
version 10, genereret den 10. maj 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 10. maj 2010 og med de vilkår, der fremgår af 
miljøgodkendelsen. 

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

2.2 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. 
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De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 
end de godkendte arealer.  

2.3 Gyldighed 
Der gives 2 år til at udnytte godkendelsen, efter den er meddelt. Vilkårene i denne miljø-
godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godken-
delsen udnyttes. Renoveringen af stald 8 (del af staldafsnit 1.1.3) skal påbegyndes in-
denfor 2 år fra godkendelsesdato. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 
Vilkår 
3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgø-

relses meddelelse. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, 
og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den 
fulde årsproduktion behøver således ikke være udnyttet 2 år efter meddelelse af 
godkendelse. 

4. Renoveringen af stald 8 (del af staldafsnit 1.1.3) skal påbegyndes indenfor 2 år. 
Stalden skal renoveres til sengebåsesstald med spalter (ringkanal) og spalter. 

2.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 19. august 2010.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

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

2.6 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af 
husdyrbrug til udvidelse af husdyrbruget på Vollerupvej 13, 6360 Tinglev. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 
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• 300 årskøer 
• 140 stk. årsopdræt kvier (6-28 mdr.) 
• 69 årssmåkalve (0-6 mdr.) 

 
Svarende til 490,19 DE  
 
Der er tale om en delvis lovliggørelse idet produktionen pt. er oppe på 240 køer og 269 
stk. opdræt 0-28 mdr. svarende til 443 DE1 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 

 
• Etablering af ensilageplads på 5.000 m2 med opsamlingsbeholder til spildevand 

fra plansilo på 300 m3 
• Renovering af gl. bindestald i bygning 8 (1.1.3) til sengebåsestald med spalter 

(ringkanaler) og skraber plads til 23 stk. opdræt 6-28 mdr. 
 
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 Hylle-
gaard, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 2 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. 

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

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

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

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

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

• varetage hensynet til de landskabelige værdier 
 
                                                 
1 Oplysninger fra CHR pr 1. feb 2010 
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Den 19. august 2010 
 

    
Lene Kragh Møller   Torben Hansen  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Plantagevej 4, 6330 Padborg  Plantagevej 4, 6330 Padborg 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 82 35   Direkte 73 76 73 58 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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3 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

3.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Det vurderes, at det for ansøger vil være erhvervsmæssig nødvendigt at foretage udvi-
delsen. I projektet indgår en renovering af gammel stald hvor der vil ske ombygning af 
gammel bindestald. Selve udvidelsen vil endvidere kunne muliggøre flere ansatte med 
mulighed for afløsning i weekenderne samt ferie/sygdom m.m. Endelig vil økonomien ved 
køb og salg af råvarer og produkter, miljøtiltag blive væsentlig forbedret ved udvidelse. 
En renovering i forhold til den tekniske udvikling vil som regel medføre en udvidelse for 
at kunne betale renoveringen. 
Husdyrbruget er beliggende i landzone.  
 

 
Kort 1: Beliggenhed af Hyllegård 
 
Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-

tidige byzone 
2.300 m Byzonen til Tinglev 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-

råde 

>18 km Sommerhusområde ved Skarrev 50 m 

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 
boligformål, blandet 

bolig og erhvervsformål 

2.300 m 
Sydøst for Hyllegård: Lokalplan 
4.1.031.E Industri Nord, Nord for 

Aabenraavej, Tinglev 
50 m  

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

institutioner, rekreative 
formål og lign.   

2.100 m 
Mod øst for Hyllegård: Lokalplan 
4.9.003.F Uge Lystfiskeri og 

Camping 
50 m 

Nabobeboelse 74 m Vollerupvej 11 50 m 
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Lokalisering i forhold til kommuneplaner/lokalplaner fremgår af bilag 2 
 
Tabel 2 Afstandskrav 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 

25 m Stuehuset på Vollerupvej 13 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed >> 25 m 
Nærmeste levnedmiddelvirk-

somhed kendes ikke 
25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

Ca. 1100 
m Til Gåskær Vandværk 50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg 

Ca 35 m 
Til DGU vandindvindingsboring 

168.558 
25 m 

Vandløb Ca. 325 m 
Nærmeste vandløb er lokalise-

ret vest for anlægget 
15 m 

Dræn > 15 m 
Arealerne omkring ejendom-

men er ikke drænede.  
15 m 

Sø Ca. 400 m Vest for ejendommen er en sø 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

62 m 

 

5,2 m 

Grusvej mod vest 

 

Eksisterende bygning til Volle-
rupvej 

15 m 

Naboskel 64 m Vollerupvej 11 30 m 

Lokalisering i forhold til byggelinjer mv. fremgår af bilag 3. 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. Der er ca. 1 km til 
nærmeste skovrejsningsområde mod syd. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. Nærmeste skov-
byggelinie er beliggende ca 600 m mod vest. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
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Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”.  
 
Fredede områder og fortidsminder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. 
  
Der er 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 ingen arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at da anlægget på Hyllegård ikke er beliggende indenfor 
diverse byggelinier, fredede områder, områder med særlig landskabelig værdi etc. og 
udvidelsen af anlægget sker i tæt tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendom-
men, vil udvidelsen inklusiv nyanlæg ikke påvirke det omgivende miljø i negativ retning.  

3.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende på hedeslette med dødisrelief (iflg. Per Smeds landskabs-
kort). Der er tale om et åbent agrarlandskab med flere levende hegn langs markskel og 
veje. I nærområdet er der en større produktionsejendom foruden Vollerupvej 13. Dette 
er ligeledes en kvægejendom, beliggende på adressen Vollerupvej 26. Ca. 800 m øst 
nordøst for Vollerupvej 13 ligger Todsbøl, som er samlet bebyggelse. Ca. 1.200 m mod 
nordvest ligger Gåskær, som ligeledes er samlet bebyggelse. Ejendommen fremstår som 
en samlet enhed, idet der ikke er produktionsbygninger placeret væk fra ejendommens 
primære bygningssæt.  
Bygningerne består enten af røde sten med gråt tag eller af grønne plader med gråt tag. 
De nye løsdriftsstalde fra henholdsvis 2002/03 og 2007 er opført i materialer så de pas-
ser til det ældre byggeri på ejendommen. Der er opført et nyt stuehus i 1999. Dette er 
placeret syd for driftsbygningerne. 
Der er et læhegn bestående af fyr, gran, malus agenti og løvtræer vest for gyllebeholder 
nr. 17/18. Der er desuden et 3-rækket læhegn øst langs landevejen mod bygningerne 
afbrudt af tre indkørsler. Mod øst langs landevejen er der en enkeltrækket tjørnehæk 
foran gyllebeholderne (nr.17/18). Syd for bygning 4 er der et 3-rækket hegn bestående 
af fyr, birk, samt potentiel. 
 
I forbindelse med udvidelsen skal der kun etableres en plansilo på 5.000 m2 med tilhø-
rende opsamlingsbeholder til spildevand, idet der er tilbygget til eksisterende stald i 2007 
efter forudgående tilladelse, og der foreligger byggetilladelse til etablering af yderligere 
et robothus fra nov. 2009.  
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Billede 1: Hyllegård – de gamle længer 
 
Landskabelige værdier 
 
 Tabel 3 Materialevalg 

Bygning  Grundplan 
Byg-

ningsh
øjde 

Taghæld
ning 

Bygningsmaterialer/farver Anvendelse 

 

1 

Glm ungdyrstald 
inkl. Glm. stue-

hus 250 m
2
 7,0 m 35 º 

Nedrevet i juni 2007 (tilla-
delse dertil o.k.). 

Før situation: 
anvendt til ung-

dyrstald 

 

2 Værksted 84 m
2
 6,0 m 20 º 

Grønne stålplader, vand-
skuet sten, gråt eternittag Værksted 

 

3 

1.1.4 
Kalvestald 

(dybstrøelse) 70 m
2
 6,0 m 20 º Leca mur, gråt eternittag 

Kalve 0-2 
mdr.(19 stk.) 

 

4 Foderopbevaring 540 m
2
 7,0 m 20 º 

Røde teglsten, gråt eternit-
tag Grovfoder 

 

5 Stuehus (1999)  169 m
2
 7,0 m 35 º 

Røde teglsten, glaseret 
rødbrune teglsten Beboelse 

 

6 Garage 41 m
2 

5,0 m 20 º 
Røde teglsten, glaseret 

rødbrune teglsten Biler 

 

7 Lade (1989) 800 m
2
 6,5 m 20 º 

Grønne stålplader (syd), 
teglsten (nord) Gråt eternit-

tag Halm/Maskiner 

 

8 

 1.1.3 
Ungdyrstald 

(1979) 800 m
2
 6,5 m 20 º 

Teglsten røde som mur, 
gråt eternittag 

Opdræt (6-28 
mdr.) 

 

9 

1.1.5 
Gl. Kostald (ca. 

1930) 200 m
2
 7,0 m 20º 

Vandskuret vægge, grønne 
stålplader, gråt eternittag 

Kalveopdræt (0-
6 mdr.) 
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10 

1.1.1 
Løsdriftsstald 
(2002/2003) 1836 m

2
 7,5 m 20 º 

Røde sten, grå gardiner, 
gråt eternittag 

Malkekøer (160 
pladser) 

11 

1.1.2 
Løsdriftstald 

(2007) 1500 m2 7,5 m 20 o 
Røde sten, grå gardiner, 

gråt eternittag 

Malkekø-
er/ungdyr (156 

pladser) 

12 Robothus (2007) 35 m2 3,0 m 20 o Røde sten, gråt eternittag 2 stk. robot 

13 Betonplads 45 m2 - - Grå beton Færdsel m.m. 

14 Betonplads 30 m 
2
 - - Grå beton Færdsel m.m. 

15 
Kælvningsafd. 

(spalter) 70 m
2
 7,5 m 20

 o
 

Røde sten, grå gardiner, 
gråt eternittag Kælvningskvier 

16 

(1.1.6) 

Plads til anven-
delse for kalve-
hytter, mødding 
og vaskeplads 380 m

2
 -  - Grå beton 

Dybstrøelse, 
vask af maski-

ner, Kalvehytter 

17 

1.1.7 
Gyllebeholder 

(2002) 3000 m
3
 4,0 m - Grå beton Gylle 

18 

1.1.8 
Gyllebeholder 

(1989) 820 m
3
 4,0 m - Grå beton Gylle 

19 

1.1.9 

Gyllebeholder 

(1979) 500 m
3
 4,5 m - Grå funda blokke Gylle 

20 Siloer 2 * 32 m
3
 8,0 m - Glasfiber Kraftfoder 

21 Rist til døde dyr 20 m
2
 - - Rist Døde dyr 

22 
Kontrol-

rum/Terrasse 15 m
2
 - 20 

o
 Belægningssten 

Bespisning af 
personale m.m. 

23 

Kontrolrum 

 30 m
2
 7,0m 20 

o
 

Glasvinduer til stald, røde 
sten, gråt eternittag 

Personale, 
driftleder 

24 

Bad - 

omklædning 15 m
2
 7,0 m 20 

o
 Røde sten, gråt eternittag Personale 

25 Tankrum/teknik 30 m
3
 7,0 m 20 

o
 Røde sten, gråt eternittag Mælk 

26 
Nyt robotrum 

(2010?) 24 m
2
 7,0 m 20 

o
 Røde sten, grå eternittag Robot 

27 
Ensilageplads 

(2010) 5000 m
2
 3,0 m - Beton 

Majs/græs 
ensilage 

28 Beholder 300 m
3
 2,0 m - Beton 

Opsamling af 
vand fra ensila-

geplads 

* Grundplan og bygningshøjde er uændret med mindre andet er nævnt. 
 
Situationsplan med angivelse af de enkelte bygninger fremgår af bilag 1.1 
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
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”. 
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Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne. Enkelte af bedriftens arealer er belig-
gende indenfor Natura 2000 område: det drejer sig mark 11, 11-1, 19, 20, 21, 31/33, 
samt aftalearealerne 104, 105 og107,.  Mark 12, 24, 56 og 56-1 anvendes til afgræs-
ning, men ikke til udspredning af husdyrgødning. En del marker grænser op til beskytte-
de vandløb. Det drejer sig om mark 8/9, 10, 11, 11-1, 12, 16-17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 
30, 44, 45/46, 48, 51, 52, 53/54, 55, 57 og 58.  
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 1,1 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et højmoseområde nord 
for anlægget. Ejendommen er således beliggende udenfor såvel bufferzone I og II. 
Desuden er dele af Ulvemosen vest for ejendommen omfattet af § 7. § 7 arealerne i Ul-
vemosen er dog ikke detailkortlagt endnu.   
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 460 m vest for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. INO 098, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose 
og Terkelsbøl Mose, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F62, Tinglev Sø og Mose, Ul-
vemose og Terkelsbøl Mose. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 22 km sydøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område INO 102, Flensbord Fjord og Nybøl Nor 
herunder fuglebeskyttelsesområde F64 af samme navn. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen.  
Følgende arealer grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen ”Be-
skyttede Vandløb”: Det drejer sig om mark 8/9, 10, 11, 11-1, 12, 16-17, 18, 19, 20, 21, 
28, 30, 44, 45/46, 48, 51, 52, 53/54, 55 57 og 58.  
Og følgende areal ligger helt inden for udpegningen: ”Beskyttede enge”: mark 24, samt 
mark 56 og 56-1. Følgende arealer grænser op til udpegningen ”Beskyttede enge” og 
eller ”beskyttet mose”: Mark 10, 11, 11-17, 18, 19, 16/17, 21, 57. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovrejsning 
uønsket pga. geologiske forhold”. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i forhold til placering og udformning af anlægget 
ikke er forhold som nødvendiggør særlige hensyn. Ejendommens bygningsanlæg er ikke 
beliggende indenfor særlige områder med naturmæssig værdi etc. og grænser heller ikke 
op til sådanne områder. Tilbygninger til ejendommen er sket i tæt tilknytning til de eksi-
sterende bygninger og i samme byggematerialer. Ejendommen syner som en samlet en-
hed i landskabet og virker ikke forstyrrende på landskabet. En del af bedriftens arealer er 
beliggende indenfor Natura 2000, enkelte arealer er beliggende indenfor § 3 registrerede 
områder eller grænser op til sådanne. En række marker grænser op til vandløb. Arealer-
ne og disses benyttelse og påvirkning af naturarealerne er behandlet særskilt i afsnit 7.2 
I forbindelse med udvidelsen skal der kun opføres et ekstra robothus, som der er givet 
byggetilladelse til. I 2007 er der med forudgående tilladelse opført ny staldbygning. Ud-
videlsen af husdyrholdet vil kunne rummes i den eksisterende bygningsmasse.  Der sker 
således ingen væsentlige bygningsmæssige ændringer på ejendommen. Der skal kun i 
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forbindelse med udvidelsen etableres 5000 m2 plansiloanlæg bag ejendommen. Der er 
eksisterende beplantning omkring ejendommen, som set i sammenhæng med den be-
skedne bygningsmæssige ændring vurderes at være tilstrækkelig i forhold til indpasning 
af ejendommen i landskabet. 
 
Vilkår 
Der stilles ingen særlige vilkår i forhold til anlæggets placering og udformning.  
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4 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

4.1 Husdyrhold og staldindretning 
Redegørelse 
I ansøgt drift vil produktionen bestå af 300 køer og 140 stk. opdræt 6-28 mdr. samt 69 
stk. kalve op til 6 mdr. En væsentlig del af opdrættet sælges ved 6 mdr. Der indkøbes i 
stedet køer fra anden bedrift om nødvendigt. På sigt planlægges udskiftning af 1/3 af 
dyrene årligt. Indtil da kan der forekomme en anden sammensætning af dyrene i besæt-
ningen, men antallet af DE vil ikke overstige det ansøgte. Der er en ligelig aldersfordeling 
af opdrættet fra 6-28 mdr. på ejendommen. Langt størstedelen af dyreenhederne på 
ejendommen består således af malkende køer.  
 
Dyrene op til 6 mdr. er opstaldet på dybstrøelse enten i fællesbokse til kalve eller i en-
kelthytter.   
Dyr ældre end 6 mdr. er opstaldet i sengebåsestalde med spalter og ringkanal eller i 
spaltegulvbokse. Der er eller etableres skraber på spalterne også ved spaltegulvboksene. 
Alle staldanlæg er eksisterende. 
 
Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
Stipladser 

(antal 
individer) 

DE2 

10 
(1.1.1) 

køer 
Sengebåsestald med 
spalter og ringkanal 

- 153 204,19 

11 
(1.1.2) 

Køer 

 

opdræt 

Sengebåsestald med 
spalter og ringkanal 

- 

 

6-28 

147 

 

40 

196,19 

 

20,33 

8 
(1.1.3) 

opdræt 
Sengebåsestald med 
spalter og ringkanal 

spaltegulvbokse 
6-28 

77 

23 
50,83 

3 
(1.1.4) 

kalve Dybstrøelse 0-6 19 5,14 

16 
(1.1.6) 

kalve 
Dybstrøelse 

kalvehytter 
0-6 10 2,70 

9 
(1.1.5) kalve Dybstrøelse 0-6 40 10,81 

 
BAT staldteknologi  
Redegørelse 
BAT indenfor kvægbrug er ikke præcist defineret, da der ikke er noget, der svarer til re-
ferencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion. Der er udarbejdet et BAT-blad for præfabrikerede drænede 
gulve samt et BAT-blad på svovlsyrebehandling af kvæggylle, begge teknologier for dyre-
typen malkekvæg. Ansøger efterlever BAT ved anvendelse af gylleforsuring i kostaldene 
samt ved forsuring af gyllen fra den nye goldko-/ungdyrstald, inden den ledes til gyllebe-
holder. Der er ingen krav om anvendelse af præfabrikerede drænede gulve for opdræt, 
hvorfor spalter anses som værende BAT for denne dyretype. Tilsvarende anses 
dybstrøelse som værende BAT for småkalve, kælvende køer samt syge dyr, der har be-
                                                 
2 Iht  DE beregning efter 1. aug. 2009 og før 1. august 2010, hvor der yderligere skal  korrigeres for ydelsesni-
veau.. 
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hov for aflastning. Naturligt flydelag på gyllebeholderne anses som værende BAT, når 
dette er veletableret samt når gældende regler for førelse af logbog overholdes. Forsu-
ring af gyllen før den ledes til lagertank reducerer ammoniakfordampningen til samme 
niveau som fast overdækning, dvs. med ca. 50 % i forhold til naturligt flydelag. 
 
Da præfabrikeret, drænet gulv anses som BAT for malkekvæg, er det dette staldsystem, 
som fastsætter reduktionskravet. BAT-stalden har en fordampning, som er 50 % lavere 
end det ansøgte staldsystem eksklusiv virkemidler. Der anvendes derfor svovlsyrebe-
handling (forsuring) af kvæggyllen, som reducerer fordampningen af ammoniak fra stal-
den med 50 %, og niveauet for BAT er således overholdt ved den ansøgte staldtype og 
det anvendte virkemiddel, jf. BAT-blad ”Svovlsyrebehandling af kvæggylle”, 2. udgave 
revideret d. 19.05.2009. 
 
Stald 1.1.1 
Der udvides med 75 malkekøer, og der går i forvejen 78 malkekøer. Der etableres robot-
skrabere, der kører hver 2. time. Efter Miljøstyrelsens teknologiblad fra 30. juni 2010 vil 
skrabere i gangarealer i stalde med malkekøer give en NH3-emissionsreduktion på 25 %, 
når skraberen kører hver 4.time. Stalden er en sengebåsestald fra 2002/03 og denne er 
efter opnået byggetilladelse forlænget i 2007 (1.1.2). Gyllesystemet i stalden 1.1.1 og 
1.1.2 er bygget sammen. Forlængelsen af stalden (1.1.2) er udført med samme gyllesy-
stem som stald 1.1.1, da det ville give for mange komplikationer både rationelt, dyrevel-
færdsmæssigt og teknisk at sammenbygge med to forskellige gulvformer og gyllesyste-
mer. Der er skrabeanlæg på spalterne.  
 
Krav til maks. ammoniakemission fra stalden: 

Malkekøer stald 1.1.1 Kg N/ko/år NH3-emission 
NH3-emission i alt 
Kg N/år 

75 134,5 4 % 403,5 
78 134,5 6 % 629,5 
BAT-niveau maks.   1033 
 
I projektet er der pga. pris i forhold til effekt fravalgt nogle teknologier og projekttilpas-
ninger, der anses for BAT, herunder gylleforsuring, præfabrikerede drænet gulv eller lig-
nende staldsystem. Der er lavet beregninger over de økonomiske konsekvenser ved 
etablering af disse teknologier. På denne baggrund er fravalgt at ombygge eksisterende 
malkekostald med spalter til stald med præfabrikeret gulv eller forsuring. 
 
Ombygning af den eksisterende spaltestald til et præfabrikeret gulv vil koste 151 kr. pr. 
reduceret kg N og de øgede driftsomkostninger pr. årsko vil være 607 kr. svarende til 
3,07 % af driftsomkostningerne/årsko (bilag 1.12). Dette vurderes således ikke at være 
proportionalt, jf. Aabenraa kommunes BAT-niveau, se ovenfor. 
 
Efterfølgende er der beregnet på omkostningerne ved etablering af et forsuringsanlæg. 
Dette vil koste 150 kr. pr. reduceret kg N og de øgede driftsomkostninger pr. årsko vil 
være 599 kr. svarende til 3,03 % af driftsomkostningerne/årsko (Bilag 1.13) 
 
Det ansøgte projekt fastholdes således med 153 malkekøer på spaltestald, hvor der re-
duceres 411 kg N i NH3 vha. skrabning, så det samlede giver et tab fra stalden på 1234,7 
kg N fremover. 
 
Stald 1.1.2 
Der udvides med 72 malkekøer, og der går i forvejen 75 malkekøer. Der etableres robot-
skrabere, der kører hver 2. time. Efter Miljøstyrelsens teknologiblad fra 30.juni 2010 vil 
skrabere i gangarealer i stalde med malkekøer give en NH3-emissionsreduktion på 25 %, 
når skraberen kører hver 4.time.  
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Krav til maks. ammoniakemision fra stalden: 
Malkekøer stald 
1.1.2 

Kg N/ko/år NH3-emission 
NH3-emission i alt 
Kg N/år 

72 134,5 4 % 387,7 
75 134,5 6 % 605,3 
BAT-niveau 
maks. 

  993 

 
Ansøgt (løsdriftsstald med sengebåse, spalter og skrabning) 

Malkekøer Kg N/ko/år NH3-emission 
NH3-emission i alt 
Kg N/år 

153 134,5 6 % 1234,7 
147 134,5 6 % 1186,3 
I alt   2421 
 
Reference (løsdriftsstald med sengebåse og spalter) 

Malkekøer Kg N/ko/år NH3-emission 
NH3-emission i alt 
Kg N/år 

153 134,5 8 % 1646,3 
147 134,5 8 % 1581,7 
300 134,5 8 % 3228 
 
Stald 1.1.3 
Stald (1.1.3) er i nudrift en stald med dels spaltegulvbokse og gl. bindestald med riste. 
Stalden er fra 1979. I forhold til produktionen ved nudrift er der kun dyr i spaltegulvbok-
sene. I forbindelse med udvidelsen vil den del, som er med gammel bindestald blive æn-
dret til sengebåsestald med spalter.  Renoveringen af dette staldafsnit forventes at ske 
indenfor 2-3 år fra godkendelsesdatoen. I den mellemliggende periode vil der kunne fo-
rekomme opstaldning af opdræt i det gamle staldafsnit med bindestald og riste. Der vil 
blive etableret skraber på spalterne i såvel sengebåseafsnittet og ved spaltegulvboksene. 
Dyrene i stalden vil være på græs i 4 mdr. om året, hvor de vil afgræsse § 3 naturarea-
ler.  
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Gylleforsuring i stald 1.1.1 og 1.1.2 er fravalgt, da der ikke er garanti for betonkvaliteten 
i stald 10 og gyllesystemet er sammenbygget med denne stald. I øvrigt medfører gylle-
forsuring ofte lugtproblemer i forbindelse med procestanken. Ansøger har ikke ønsket at 
løbe risiko i forhold til lugt på ejendommen, idet nærmeste nabo er beliggende relativ 
tæt på ejendommen (Vollerupvej 11). I øvrigt er gylleforsuring ikke tilladt i økologisk 
produktion, hvorfor gylleforsuring ville vanskeliggøre evt. overgang til økologisk drift på 
sigt. Der er dog pt. ikke planer om dette. Beregninger for fravalg af forsurning i stald 
1.1.1 og 1.1.2 er vedlagt som bilag  
 
Gyllekøling i kvægstalde er ikke endelig afprøvet, og da genvinding af varmen fra mæl-
kekøling vil være mere oplagt til opvarmning af stuehuset, vil den genvundne varme fra 
gyllekøling ikke umiddelbart kunne anvendes på ejendommen. Gyllekøling er derfor lige-
ledes fravalgt. 
 
 
Stald 1.1.3 er sidst renoveret i 2003/04, hvor der blev indsat en ny indervæg. Stald 
1.1.5 er i 2008 blevet renoveret med nyt gulv og nye vægge.  
 
Vurdering 
Det er en forudsætning for beregningen af ammoniakfordampningen, at 100 stk. opdræt 
6-28 mdr. vil afgræsse 4 mdr. om året eller et andet antal dyr i en periode svarende her-
til.  Dette skyldes, at dyr på græs ikke er omfattet af det generelle ammoniakreduktions-
krav.  
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Aabenraa Kommune vurderer, at opstaldning af dyr op til 6 mdr. på dybstrøelse må be-
tegnes som værende BAT for denne dyregruppe. Kalve i denne aldersgruppe har brug for 
et varmt og velstrøet leje. Opstaldningen skal sikre, at kalvene kan holde kropstempera-
turen. De producerer ikke så meget kropsvarme selv, hvorfor de er meget afhængige af 
et varmt og strøet leje. Disse betingelser opfylder fællesbokse til kalve og enkelthytter til 
kalve med dybstrøelse. Der vurderes ikke at være alternative systemer til opstaldning af 
kalve op til 6 mdr. for nuværende. Opstaldning af kalve i dybstrøelsessystemer, hvor det 
sikres, at der altid er et tørt og velstrøet leje, vurderes derfor som værende BAT. 
 
Opdræt ældre end 6 mdr. er alle opstaldet i eksisterende stalde. Ca. halvdelen er i an-
søgt drift opstaldet i eksisterende spaltegulvbokse og resten i sengebåsestald med spal-
ter og ringkanal og med skraber på spalterne. Eksisterende spaltegulvbokse forsynes 
med skraber på spalterne. Eksisterende afsnit med gammel bindestald med riste i byg-
ning 8 skal renoveringen påbegyndes i løbet af 2 år fra godkendelsesdatoen. Ved renove-
ring vil dette staldafsnit blive lavet om til sengebåsestald med spalter og ringkanal og 
med skraber på spalterne. Efter renoveringen vil der blive plads til 23 dyr i aldersgruppen 
6-28 mdr. svarende til knapt 12 DE. Da der er tale om en beskeden renovering og eksi-
sterende gyllekumme under ristene i bindestalden vil kunne genanvendes i sengebå-
sestalden, hvilket minimerer omkostningerne til renovering af staldafsnittet, vurderes 
det, at ændringen opfylder kravene til BAT. Renovering af stalden til et andet gyllesy-
stem (drænet gulv med skraber) vil betyde øgede omkostninger, idet det vil betyde at 
eksisterende gyllesystem vil skulle ændres. Det er beregnet, at ved at renovere staldaf-
snittet til drænet gulv med skraber vil ammoniakudledningen fra det samlede anlæg kun 
kunne reduceres med under 0,5 %. Der vurderes således ikke at være proportionalitet 
mellem omkostningen pr. kg reduceret N og den miljøgevinst, der vil kunne opnås.  
En midlertidig opstaldning af dyr i den gamle bindestald med riste vurderes som værende 
forenelig med BAT, idet ammoniakfordampningen fra disse typer af staldanlæg er meget 
lav i henhold til normtallene (3 % tab i form af ammoniakfordampning). Staldsystemet er 
dog ikke foreneligt med nutidens krav til dyrevelfærd, hvorfor staldafsnittet skal renove-
res/ændres. 
 
Resterende opdræt på ejendommen samt alle malkende køer og goldkøer er opstaldet i 
eksisterende stald fra 2002/2003 og dennes forlængelse i 2007. Dvs. der er tale om ud-
videlse i eksisterende staldbyggeri, som er lovligt opført. Stalden er forsynet med skraber 
på spalterne, hvilket minimerer ammoniakfordampningen fra anlægget. Dette vurderes 
som værende tilstrækkelig til at opfylde kravet til BAT på nuværende tidspunkt, idet et 
krav om at ændre gulvsystemet i denne stald til et med lavere ammoniakfordampning 
ikke vil være rimeligt førend stalden er så nedslidt, at der er behov for en gennemgri-
bende renovering. Det er planlagt at foretage den første revurdering af denne godken-
delse i 2018. Da staldens restlevetid er længere end til 2018, stilles der i denne miljø-
godkendelse ikke vilkår om renovering af stalden. Renovering og krav om BAT skal igen 
vurderes ved førstkommende revurdering.  
 
Ansøger kunne have valgt at etablere gylleforsuring i dette produktionsafsnit. Men da der 
kan være en begrundet usikkerhed på betonkvalitetens holdbarhed i forhold til længere-
varende påvirkning af forsuret gylle i disse eksisterende stalde, hvor betonkvaliteten ikke 
er kendt, er det vurderet, at gylleforsuring ikke vil være BAT, pga. usikkerhed på driften 
af forsuringsanlægget i forhold til påvirkningen af betonen på længere sigt. Endvidere er 
der to naboer beliggende tæt ved ejendommen. Det er ikke et ukendt fænomen, at gylle-
forsuring i mange tilfælde kan medføre lugtgener for omkringboende. Lugtgenerne er af 
firmaet, der har udviklet forsuringsanlæggene søgt løst med bl.a. kulfiltre, men teknikken 
til dette vurderes ikke at være velafprøvet. Endelig vil et forsuringsanlæg give ansøger 
mindre flexibilitet i forhold til at kunne ændre sin produktion til økologisk drift, såfremt 
dette måtte blive attraktivt f.eks. på grund af højere afregningspriser grundet stigende 
efterspørgsel. Gylleforsuring er ikke tilladt i økologisk produktion.  
 
Kommunen kan desuden tilslutte sig ansøgers begrundelse for fravalg af gyllekøling i 
staldene.  
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Reduktion af ammoniakfordampningen fra sengebåsestaldene med skrabning på spalter-
ne, således at disse til hver en tid er tørre og rene, vurderes derfor at opfylde kravene til 
BAT for eksisterende stalde. I stald 1.1.3 vil dyrene være på græs i ca. 4 mdr. om året. I 
denne stald er der ikke behov for at skrabe spalterne hver anden time i den periode dy-
rene er på græs. I de øvrige stalde, hvor der er dyr året rundt, skal der skrabes hver 
anden time for at sikre at spalterne altid er rene og tørre. Skrabning af spalterne er ind-
sat med en ammoniakreducerende effekt på 20 % i ansøgningen, hvilket sikrer, at det 
generelle ammoniakreduktionskrav er opfyldt. I henhold til farmtest skal der skrabes 
hver anden time for at sikre en effekt på 20 %.  
 
Opstaldning af dyrene i staldanlægget, som beskrevet, vurderes at opfylde kravene til 
BAT for staldanlæg. 
 
Vilkår  
5. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit 

må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til ovenstående tabel dog med 
mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 6. Dyreenhedsomregningsfaktoren 
fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af be-
kendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyr-
gødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det 
antallet af individer, som gælder. 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
Stipladser 

(antal 
individer) 

DE4 

10 
(1.1.1) 

køer 
Sengebåsestald med 
spalter og ringkanal 

- 153 204,19 

11 
(1.1.2) 

Køer 

 

opdræt 

Sengebåsestald med 
spalter og ringkanal 

- 

 

6-28 

147 

 

40 

196,19 

 

20,33 

8 
(1.1.3) 

opdræt 
Sengebåsestald med 
spalter og ringkanal 

spaltegulvbokse 
6-28 

77 

23 
50,83 

3 
(1.1.4) 

kalve Dybstrøelse 0-6 19 5,14 

16 
(1.1.6) 

kalve 
Dybstrøelse 

kalvehytter 
0-6 10 2,70 

9 
(1.1.5) kalve Dybstrøelse 0-6 40 10,81 

I alt     409,19 

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

plan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående tabel. 
8. Bedriften skal underrette Aabenraa Kommune: 

- om besætningens størrelse 2 år efter miljøgodkendelsen er meddelt og 
- når besætningen er nået op på 490,19 DE  

9. Spalterne i sengebåsestaldene og på spalterne i spaltegulvboksene skal skrabes 
minimum hver anden time, dog ikke i bygning 8 i den periode dyrene er på græs. 

10. Opdræt 6-28 mdr. skal afgræsse udenfor udbringningsarealet svarende til 100 
dyr 6-28 mdr. i 4 mdr./år. 

                                                 
4 Iht  DE beregning efter 1. aug. 2009 og før 1. august 2010, hvor der yderligere skal  korrigeres for ydelsesni-
veau.. 
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4.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der er naturlig ventilation i de nyere løsdriftstalde (stald 10 og 11). De ældre stalde (8 
og 9) er forsynet med mekanisk ventilation, som er installeret i 1991 og forsynet med 
nyt styringssystem i 2005. Ventilationsanlægget rengøres 2 gange årligt. Der er i alt 6 
stk. afkast i taget i stald 8 og 1 stk. afkast placeret i væg i stald 9.. Ventilationssystemet 
er med undertryk og bliver styret af temperaturen. Ydelsen på ventilationen kendes ikke. 
 
Tabel 5 Ventilation 

Stald 
nr. 

Ventilationstype 
Maksimal ventila-

tion 
Antal afkast  

(udsugninger) 
Højde 

8 undertryk ? 5 6 m 

9 undertryk ? 1 i væg 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation som anvendes på ejendommens 
nyere stalde sikrer optimal ventilering med mindst mulig energiforbrug. I de ældre stald-
anlæg er der mekanisk ventilation til at sikre tilstrækkelig luftskifte i staldene af hensyn 
til dyrene. Det er oplyst, at ventilationssystemet er temperaturstyret og at det rengøres 
2 gange årligt. Dette sikrer, at ventilationsbehovet i disse stalde sker med mindst mulig 
anvendelse af energi. Det bør sikres, at temperaturstyringen fungerer, hvorfor denne bør 
afprøves min en gang årligt. 
 
Vilkår 
11. Temperaturstyringen af ventilationsanlægget skal afprøves mindst en gang årligt. 

Dato for afprøvning skal føres i logbog. 
12. Ventilationsanlægget skal rengøres mindst en gang årligt forud for sommerperio-

den. Dato for rengøring skal føres i logbog. 

4.3 Fodringsteknik  
Redegørelse 
Der bliver jævnligt lavet foderplan og foderkontrol for at sikre, at foderudnyttelsen er i 
top, og der derved er minimalt kvælstofoverskud. Ureatallet i mælken følge og holdes 
lavt. (styres gennem tildeling af mere eller mindre sojaskrå og raps). Herudover fodres 
med kraftfoder.  
 
Foder til kvæg består af ca. 55 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsageligt majs, roer og 
græs, samt indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i kombination 
med forskellige råvarer som f.eks. roepiller, rapsprodukter, korn m.m. Foderplanen af-
stemmes med en mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næringsstoffer. 
 
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. Endvidere skelnes 
kraftigt til fordøjelige cellevægge når foderplanen laves. 
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. Al-
ternativt kan der vælges blandt typemineralblandinger således, at næringsstofsammen-
sætningen tilgodeses bedst muligt. 
 
Mælkeproducenten er interesseret i, at ovenstående er i orden, da ubalance i foderets 
sammensætning betyder forringelse af foderudnyttelsen og dermed forringelse af det 
økonomiske udbytte. 
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BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke noget, der svarer til refe-
rencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- 
og svineproduktion. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at fodertildelingen til de enkelte dyr sker ud fra de bedste 
principper for fodertildeling. Der udfodres efter fastlagte foderplaner til de enkelte dy-
regrupper og foderets tilsætning af protein og mineraler sker ud fra grovfoderets aktuelle 
kvalitet og indhold. Grovfoderets kvalitet bestemmes ud fra grovfoder analyser.  
Aabenraa Kommune vurderer, at der anvendes BAT indenfor foder, idet der udarbejdes 
foderplaner ud fra foderanalyser. 
 
Vilkår 
13. Fodertildeling skal ske ud fra forud fastlagte foderplaner, som skal optimeres ud 

fra grovfoderets kvalitet og indhold samt ud fra de enkelte dyregruppers behov. 
14. Grovfoderet kvalitet skal bestemmes ud fra repræsentative prøver, som er analy-

seret at et analysefirma, der er autoriseret og akkrediteret til at udføre grovfo-
deranalyser.  

4.4 Opbevaring af ensilage og andet foder 
Redegørelse 
Ensilage er tidligere blevet opbevaret i markstakke. Der vil i forbindelse med udvidelsen 
på ejendommen blive etableret plansilo på 5.000 m2 (Mærket ”27” på bygningstegnin-
gen). Halm opbevares i laden (”7”), kraftfoder i siloer (”20”) og endelig opbevares der 
også grovfoder i foderbygningen (4). Det vurderes, at håndtering af ensilage og foder 
ikke giver væsentlige støvgener for omgivelserne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med etablering af 5.000 m2 plansiloanlæg sker opbeva-
ringen af foderet på ejendommen under optimale forhold. Det er en forudsætning at en-
silagepladsen etableres i henhold til byggeblad for ensilagepladser (byggeblad 103.09-01 
eller 103.09-02 og at afløbsinstallationer dimensioneres og udføres ifølge DS norm 432 
for afløbsinstallationer. 
 
Vilkår 
15. Plansiloanlægget skal opføres i overensstemmelse med byggeblad 103.09-01 

eller 103.09-02. 
16. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, 

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

19. Ensilage skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 
20. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning i si-

loen. 
21. Øvrigt foder skal opbevares på de i ansøgningen givne oplagspladser. 
22. Der skal holdes rent og ryddeligt omkring foderopbevaringsanlæg. 
23. Kasseret ensilage fra ensilageplads/silo eller markstak skal fjernes løbende og 

opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener og for-
urening af omgivelserne.  

4.5 Energi- og vandforbrug 
Redegørelse 
Der anvendes energi i form af el til malkning og mælkekøling på ejendommen. Derud-
over anvendes en mindre mængde til ventilation i stald 8 og 9 samt til belysning i stald-
anlægget samt til gyllepumper mv. Derudover anvendes energi til markdriften samt til 
transport i form af diesel. Der anvendes maskinstation til halmpresning- og snitning, til 
majs og roesåning. Størstedelen af gylleudbringningen foretages endvidere af maskinsta-
tion. 
 
For at spare på energien anvendes lavenergibelysning med alm. pære. Lyset i staldene 
og udenfor er helt slukket i perioden fra kl. 18-06.00. I denne periode er der vågelys som 
regulerer sig selv i forhold til lys intensiteten.  
 
Der genvindes varme fra mælkekøling til opvarmning af vand i vandbeholder til rengøring 
af mælkerum, alle service rummene, stuehus, garage mv. Der er ydermere installeret et 
jordvarmeanlæg som er tilkoblet mælkekølingsanlægget. Varmen fra teknik rummene 
genanvendes til opvarmning af robothuset. Mælkerummet er isoleret. Malkestald er op-
ført i 2002 og ny energibesparende frekvensstyret vakuumpumpe installeret. Der anven-
des forkøling af mælken. 
 
Mekanisk ventilationssystem i stald 8/9 er installeret i 1991 og forsynet med ny styring 
2005. Ventilationsanlægget rengøres 2 gange om året. Herved fjernes snavs, der kan 
yde modstand og øge strømforbruget. I øvrige stalde er der naturlig ventilation.  
 
Vandmængderne angivet i nedenstående skema indgår i kapacitetsberegningens stan-
dardtal for rengøringsvand. 
Der er to indvindingstilladelse til markvanding tilhørende ejendommen beliggende Volle-
rupvej 13. Drikkevand til besætning og mennesker på ejendommen er fra offentligt 
vandværk (Bolderslev). 
 
Der vaskes rutinemæssigt i robotrummene to gange dagligt. 
 
Gulvene i robotboksene var oprindelig fast beton i hele boksen. I forbindelse med malk-
ning sked køerne på gulvet – i boksen er fastmonteret dyser til rengøring af gulvene i 
boksene – disse dyser var i brug ved hver anden malkning. Efter montering af riste i gul-
vene er det nu kun nødvendigt at spule gulvene ved hver 8. – 10. malkning.  
 
Ved vask af stalde anvendes højtryksrenser med koldt vand, hvilket er vandbesparende. 
 
Der er installeret stationære højtryksrenser med udtag i robothusene, staldene samt va-
skepladsen. Meningen med dette er, at skidtet hurtigt og let kan vaskes væk, frem for at 
det sætter sig fast og der efterfølgende skal anvendes større mængder vand for at få det 
fjernet. 
 
Der anvendes drikkekar til dyrene og disse er forsynet med ”svømmere”. 
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Vandforbruget måles ikke som sådant men tjekkes løbende (ca. en gang om måneden). 
Staldene kontrolleres dagligt og der udføres småreparationer med det samme eller tilkal-
des service, hvis der er behov for det. 
 
                Tabel 6 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 168.000 kWh 200.000 kWh 

Fyringsolie stuehus 0 l 0 l 

Fyringsolie stald 0 l 0 l 

Dieselolie til markbruget 10.000 l 11.000 l 

 
                  
                 Tabel 7 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild  6.000m³ 12.000 m³ 

Rengøring af robotter m.v. 440 m³ 720 m³ 

Markvanding 80.000 m³ 85.000 m³ 

Rengøring af markredskaber 75 m³ 75 m³ 

Sprøjtning, markbrug 50 m³ 50 m³ 

Privatforbrug 140 m³ 140 m³  

I alt vandforbrug 86.705 m³ 97.985 m³ 

 
Tilladelser til vandindvindingsanlæg fremgår af bilag 4 
 
Der foreligger en tilladelse til markvanding på ejendommen. Det er en vandindvindingstil-
ladelse, som er blevet fornyet 20. nov. 2008 på 50.000 m3 vand. Tilladelsen er gyldig 
indtil 31. dec. 2023.  Derudover er der 2 stk. på ansøgers jordlod på Ingebølvej og 2 stk. 
på jordlodder ved Vollerupbyvej.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der på ejendommen anvendes procedurer og teknik, 
således at elforbruget ikke er større end nødvendigt. Der anvendes forkøling af mælken 
og frekvensstyrede vacuumpumper, hvilket minimerer elforbruget til malkning og køling 
af mælken. Ventilationssystemet i de ældre stalde er forsynet med temperaturstyring og 
anlægget rengøres min. en gang årligt. Der anvendes endvidere lavenergibelysning og 
styring af belysningen. Der genindvindes varme til opvarmning i mælkerum, servicebyg-
ning, stuehus og garage, hvilket ligeledes er energibesparende. Det vurderes på denne 
baggrund, at ejendommen anvender BAT i forhold til energiforbruget. 
 
Der anvendes på ejendommen robotter til malkning. El og vandforbruget til robotmalk-
ning er meget varierende bl.a. afhængig af type af anlæg. Forbruget er dog også afhæn-
gigt af at anlægget kører optimalt. Der bør derfor jævnligt være service på anlægget så-
ledes at dette sikres. 
I forhold til vandforbruget tilstræbes det at rengøring sker jævnligt således at snavs ikke 
sætter sig fast med øget vandforbrug til rengøring som følge. Der anvendes drikkekar til 
dyrene hvilket minimerer vandforbruget/vandspildet. Vandforbruget registreres en gang 
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månedlig, hvilket gør det muligt at iværksætte tiltag såfremt vandforbruget stiger ud 
over forventelig niveau. Det vurderes, at der på ejendommen anvendes BAT i forhold til 
vandforbrug. 
 
Vilkår 
24. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne doku-

menteres i mindst 5 år. 
25. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 200.000 kWh/år, 

skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, 
så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra 
en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 

26. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekølean-
læg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det 
altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  

27. Senest 2 år efter at denne miljøgodkendelse er blevet meddelt, skal der være 
etableret et varmegenindvindingsanlæg, der er koblet på mælkekøleanlægget. 

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

29. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 12.985 m3 
eks. markvanding, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbej-
des en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises 
ved tilsyn. 

4.6 Spildevand, samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra driftsbygningerne består af vaskevand fra vask af robotter mv., drikke-
vandsspild, rengøring af mælkerum. Dette spildevand ledes alt sammen til gyllebeholder 
og skønnes at ville udgøre ca. 1.450 m3 årligt jf. nedenstående tabel.  En del af rengø-
ringsvand og drikkevandsspild er indeholdt i normerne for husdyrgødningsproduktionen. 
 
Jf. standardkapacitetsberegning er der ca. 22,81 m3 gylle/ko, heri er inkluderet 100 l 
drikkevandspild og 3000 l rengøringsvand pr. ko. For opdræt regnes der med 6,91 m3 pr. 
opdræt over 6 mdr., heri er inkluderet 300 l drikkevandsspild pr. opdræt. Dvs. der er 
indregnet i normerne for husdyrgødningsproduktion svarende til 972 m3 vaske-
vand/drikkevandsspild. 
 
Vand fra vask af malkeanlæg og mælketank indeholder rengøringsmidlerne De Laval 
Cidmax og De Laval Basix (Henholdsvis surt og basisk rengøringsmiddel). Begge rengø-
ringsmidler er fra firmaet De Laval. Der anvendes almindelig opvaskemiddel til generel 
rengøring. Højeste fareklassificering er C, ætsende. De nævnte midler vil kunne blive 
ændret jf. den generelle udvikling og markedsmekanismer.  
 
Generelt vaskes alle mobile maskiner ca. 2 gange om året (traktor, fodervogn, minilæs-
ser mv.). Mængden af spildevand herfra vurderes maksimalt at være 10 m3 pr. år. 
 
Det sanitære spildevand fra stuehuset ledes til septiktank og videre i nedsivningsanlæg. 
Der er bad i forbindelse med driftsbygningerne. Spildevandet herfra ledes til en spilde-
vandsbeholder med en kapacitet på 5 m3. Beholderen tømmes efter behov. 
 
Tagvandet ledes til faskiner af forskellig størrelse. Der er to større faskiner som modtager 
vand fra større tagflader. Spildevand fra plansiloanlæg ledes til separat opsamlingsbehol-
der. Der ansøges til en opsamlingsbeholder på 300 m3. Spildevandet fra vaskepladsen 
ledes til gyllebeholder tillige med regnvandet herfra. Spildevand fra vaskepladsen skøn-
nes at udgøre ca. 75 m3 årligt. Dertil kommer regnvandet som er beregnet til 266 m3 
årligt. 
 
Rengøring af marksprøjte, gyllevogne mv. sker på vaskepladsen. 
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Tabel 8 Spildevand 

Spildevandstyper 
m³ /år 
før udvi-
delse 

m³ /år 
efter ud-
videlse 

Afledes til 
Rense-

foranstaltning 

Rengøringsvand, 
drikkevandsspild mv. 

330 m³ 400 m³ Gyllebeholder Ingen 

Rengøringsvand fra 
malkerobotter 

440 m³ 720 m³ Gyllebeholder Ingen 

Vaskeplads, vaske-
vand 75 m³ 75 m³ Gyllebeholder Ingen 

Regnvand tilledt gyl-
lebeholder fra vaske-

plads 
266 m³ 266 m³ Gyllebeholder Ingen 

Sanitært spildevand 
fra stuehus  100 m³ 100 m³ 

Godkendt ned-
sivning Septiktank 

Tagvand til forsinkel-
sesbassin 

3.700 m³ 3.700 m³  Faskine, be-
holder 

Faskine 

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.2  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndteringen af spildevand på ejendommen sker mil-
jømæssigt forsvarligt. Spildevand fra vask af maskiner og marksprøjte sker på vaske-
plads med opsamling til gyllebeholder. Kapaciteten på opsamlingsbeholderen til spilde-
vandet fra plansiloanlægge skal svare til min. 1 mdr. opsamling, hvilket ved en nedbørs-
mængde på 700 mm årligt jævnt fordelt på månederne svarer til 290 m3. Det er angivet 
at der ønskes etableret opsamlingsbeholder på 300 m3, hvilket således opfylder kravet.  
I perioden fra høst til 1. nov. må der ikke udbringes ensilagesaft, men mindre udbring-
ning sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter 
 
Tagvand fra ejendommens bygninger ledes til faskiner, hvorfra det nedsives. Det skal 
sikres, at gyllebeholdernes kapacitet er tilstrækkelig til at kunne rumme tilledningen af 
spildevand. Dette er behandlet i afsnit 5.2. 
 
Vilkår 
30. Opsamlingsbeholderen til spildevand fra plansiloanlægget skal have en kapacitet 

på min. 290 m3. 
31. Vask af maskiner og marksprøjte skal ske på angivet vaskeplads med opsamling 

af spildevand til gyllebeholder.  

4.7 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Opbevaring af bekæmpelsesmidler sker i skab, som er opstillet i separat rum i bygning 2. 
Rummet er med støbt bund og uden afløb.  
Dieselolietank og tromler med smøreolie mv. opbevares i værkstedet i bygning 2. Byg-
ningen er med støbt bund og uden afløb. Kemikalier til rengøring af mælketank og rør 
mv. opbevares i bygning 12. Medicin opbevares i køleskab i bygning 23.  
 
Tabel 9 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 

Type Opbevaringssted 
Mængder 
pr. år 

Oplagret 
mængde 

Bekæmpelsesmidler Bygning 2 15 kg 2 
Kunstgødning Ingen 0 0 
Smøreolie Bygning 2 80 l 200 l 
Medicin Bygning 23 15 l 0,3 l 
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Kemikalier Bygning 12 200 l 50 l 
Dieselolie Bygning 2 11.000 l 2000 l 

Vask og påfyldning af sprøjte. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af dieselolie i tank opstillet i værksted og 
øvrige olieprodukter opbevaret samme steds i værkstedet, hvor der er støbt bund uden 
afløb, og der i øvrigt forefindes sugende materiale til opsugning af evt. spild, vil opbeva-
ring af diesel og olieprodukterne ske uden risiko for forurening. Dieseltanken er fra 2005 
og opfylder kravene til beholdere til opbevaring af diesel.  
 
Påfyldning og rengøring af marksprøjte skal ske på vaskepladsen. Alternativt kan påfyld-
ning ske i marken, såfremt bekæmpelsesmidlerne opbevares forsvarligt på traktoren ved 
transport, f.eks. i aflåst kasse. Rengøring kan alternativt også ske i marken på bevokset 
areal, såfremt marksprøjten for forsynet med udstyr, som muliggør ind og udvendig vask 
i marken.  
 
Kommunen vurderer at olie, kemikalier, medicin mv. opbevares og bliver håndteret til-
fredsstillende på ejendommen. 
 
Vilkår 
32. Kemiske bekæmpelsesmidler skal opbevares i godt ventileret rum. Gulvene skal 

være tætte og uden afløb. Der skal forefindes sugende materiale til opsugning af 
evt. spild.  

33. Olie – og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår 
risiko for forurening af jord, kloak, overfladevand og grundvand.  

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

4.8 Affald 
Redegørelse 
Der er aftale med transportfirmaet H Holm om afventning af olie og olieprodukter. Indtil 
afhentning opbevares disse typer af affaldsprodukter i værkstedet. I værkstedet opbeva-
res ligeledes andet affald jf. nedenstående skema indtil dette jævnligt bringes til gen-
brugsstation. Kun overdækningsplast opbevares i tilknytning til plansiloanlægget indtil 
det bringes til genbrugsstationen. Ejer står selv for at bringe affald til genbrugsstation.  
 
Døde dyr lægges på en rist bagved ungdyrstald/gyllebeholder. Placeringen er i skygge. 
Nærmeste nabobeboelse ligger i en afstand af ca. 100 m. Pladsen er ikke synlig fra of-
fentlig vej.  
 
Tabel 10 Affald 

Affaldstype Opbevaringssted Transportør Modtageanlæg Mængder EAK-kode 
ISAG-
kode 

Olie- og kemi-
kalieaffald: 

      

Spildolie Værksted H Holm Kommune 25 l 13.02.08 06.01 

Olie- og 
brændstoffiltre 

Værksted H Holm Kommune 0-1 l 16.01.07 06.05 

Blyakkumulato-
rer 

- - - - 16.06.01 05.99 

Rester af 
bekæmpel-
sesmidler 

Skab i bygning 2 - - 
Meget små 

rester 
02.01.05 05.12 

Spraydåser Værksted Selv Genbrugsstation 2 stk. 15.01.10 23.00 

Medicinrester 
og kanyler 

Værksted Selv Genbrugsstation 
Maks. 100 
ml/5 stk. 

20.01.32 05.13 

Tørbatterier - 
NiCd 

Værksted Selv Genbrugsstation 0-1 stk. 16.06.02 77.00 
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Tørbatterier – 
Kviksølv 

Værksted Selv Genbrugsstation 0-5 stk. 16.06.03 77.00 

Fast affald:       

Tom emballage 
(papir/pap) 

Værksted Selv Genbrugsstation 20 kg 15.01.01 50.00 

Tom emballage 
(plast) 

Værksted Selv Genbrugsstation 5 kg 15.01.02 52.00 

Lysstofrør Værksted Selv Genbrugsstation 0 – 3 stk. 20.01.21 79.00 

Overdæk-
ningsplast 

Marken Selv Genbrugsstation 0 - 500 kg 02.01.04 52.00 

Metalaffald Værksted Selv Genbrugsstation 100 kg 20.01.06 56.20 

Diverse 
brændbart 

Værksted Selv Genbrugsstation 50 kg 
Afhængig af 

indhold 
19.00 

Pap Værksted Selv Genbrugsstation 5 kg 20.01.01 50.00 

Papir Værksted Selv Genbrugsstation 1 kg 20.01.01 50.00 

Glas Værksted Selv Genbrugsstation 5 kg 20.01.02 51.00 

* Mængder er skønnede 
 
Vurdering 
Hovedparten af affaldet bringes til genbrugsstation af ansøger. Hovedparten af affaldet 
opbevares i værkstedsbygningen indtil aflevering. Affaldet skal sorteres inden aflevering 
og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. Overdæk-
ningsplast opbevares ved plansiloanlægget. Overdækningsplasten skal samles indtil afle-
vering. Det skal endvidere sikres, at overdækningsplasten ikke kan flyttes med vinden. 
Døde dyr skal anbringes på den anførte plads indtil afhentning af destruktionsanstalt. 
Døde dyr skal anmeldes til afhentning samme dag. Såfremt ovenstående følges, vurderer 
Kommunen at håndtering af affald på ejendommen sker miljømæssigt forsvarligt og uden 
at være til gene for omkringboende. I henhold til BREF er der BAT, at planlægge aktivite-
ter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild. 
Aabenraa Kommune vurderer, at fjernelse af affald er BAT. 
 
Vilkår 
35. Affaldet skal håndteres som beskrevet i tabel 10. 
36. Affaldet skal håndteres i henhold til kommunens affaldsregulativ. 
37. Opbevaringen af døde dyr skal ske på den i ansøgningen angivne plads. Dyrene 

skal ligge i skygge og være hævet over jorden. Døde dyr skal tilmeldes til af-
hentning af destruktionsanstalt samme dag de er døde og afhentning skal ske 
hurtigst muligt. 

4.9 Olietanke 
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. 
 
Tabel 11 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
dieselolie aktiv maskinhus 2500 l 2005 149134 01-5013 

Tankattest fremgår af bilag 1.3 
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Dieseltanken er placeret i værkstedsbygningen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af diesel i tanken fra 2005 opfylder alle krav 
til opbevaring af olie/diesel produkter. Tanken er forsynet med tankattest og er opstillet i 
værkstedet, hvor der er støbt bund uden afløb. 
 
Vilkår 
38. Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en 

typegodkendt beholder, som står på fast og tæt bund. På denne måde kan spild 
opdages og fjernes.  

39. Såfremt tanken er placeret i umiddelbar nærhed af regnvandsafløb, vandløb mm. 
Skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, således at spild kan opsamles. 
For at undgå ophobning af regnvand, skal tanken enten placeres under tag eller 
indendørs. 

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

41. Olie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. 
42. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 

4.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Redegørelse 
Overpumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder er indstillet således at der maksi-
malt pumpes én time, herefter skal pumpningen igen aktiveres. Der er mulighed for at 
afbryde overpumpning via kontakt på gyllebeholderen. Det tjekkes løbende, om der er 
plads i de enkelte beholdere. 
 
I forbindelse med fx slagteristrejke kan der ske en midlertidig ophobning af dyr på ejen-
dommen. Denne ophobning vil maksimalt bestå af 6-7 dyr, da der kun afsendes ca. 3-5 
stk. dyr pr. levering. Dette vil ikke forventes at have indflydelse på lugtemissionen fra 
stalden.  
 
Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med påfyldning og brug af 
olie, forventes at være meget lille. 
 
Omladning af gyllen vil fremadrettet ske med sugekran, hvorfor der er minimal risiko for 
spild. 
 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks 
at anmelde dette til alarmcentralen, tlf.nr. 112 og efterfølgende straks at underrette 
tilsynsmyndigheden, Aabenraa Kommune på tlf.nr. 73 76 76 76. 
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.4 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med anvendelse af sugekran ved omladning af gyl-
len samt ved timer på gyllepumpe der pumper gyllen fra pumpebrønd/omrørertank til 
gylletank, er taget de nødvendige forholdsregler for at undgå uheld med gyllen på ejen-
dommen. Ved håndtering af pesticider og kemikalier som angivet i afsnit 4.7, vurderes 
risikoen for uheld i forbindelse med håndtering af dette ligeledes at være minimal. Skulle 
der opstå uheld, som kan medføre forurening vil nedenstående vilkår samt den af ansø-
ger udarbejdede beredskabsplan sikre, at der hurtigt muligt vil blive iværksat handlinger, 
således at forureningens omfang begrænses mest muligt.  
I henhold til BREF (referencedokumentet for bedste tilgængelige tekniker, der vedrører 
intensiv fjerkræ- og svineproduktion) er det BAT at have en nødfremgangsmåde til at 
håndter ikke planlagte emissioner og hændelser. Aabenraa Kommune vurderer, at der 
med udarbejdelse af en beredskabsplan bliver der gjort tilstrækkeligt for at forhindre 
uheld og spild. Det vurderes, at en ajourført beredskabsplan er BAT også for kvægbrug. 
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Vilkår 
43. Medarbejderne skal være informeret om og have udleveret en kopi af bered-

skabsplanen. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal planen oversættes 
til et sprog, de forstår. 

44. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. 
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5 Gødningsproduktion og –håndtering 

5.1 Gødningstyper og mængder 
Redegørelse 
De mindste dyr er opstaldet i stald 3 og 9, som er med dybstrøelse samt i kalvehytter 
placeret på fast bund med afløb til gyllebeholder. De øvrige dyr er opstaldet i sengebå-
sestalde med spalter og bagskyl. Det vil sige, at der hovedsageligt bliver produceret fly-
dende husdyrgødning i form af gylle og en mindre mængde dybstrøelse. Mængderne i de 
enkelte staldafsnit i nudrift og ved ansøgt produktion er beregnet ud fra Landbrugets 
Byggeblad for beregning af husdyrgødningsmængder fra 30.11.2004. Inkluderet i hus-
dyrgødningsmængderne er 100 l drikkevandsspild og 3.000 l rengøringsvand pr. ko samt 
300 l drikkevandsspild pr dyr for opdræt. Der er ikke korrigeret for at en del af opdrættet 
svarende til 100 dyr i 4 mdr. vil være på græs. Dette er beregnet til at ville udgøre godt 
230 m3. 
Den totale gyllemængde er således beregnet til 7.580 m3 årligt, idet husdyrgødning afsat 
ved afgræsning er fratrukket. Mængden af dybstrøelse er beregnet til 52 t svarende til 89 
m3. Indeholdt i gyllemængden er 972 m3 drikkevandsspild og rengøringsvand. Rengø-
ringsvand og spildevand er i afsnit 4.6 beregnet til 1.450 m3. Dvs. der til normgylle-
mængden skal tillægges knapt 480 m3 i form af vaskevand/spildevand. 
 
Tabel 12 Husdyrgødning 

Stald 
nr. 

Staldtype 

(gulvtype) 

Husdyrgødning 

(fast/flydende) 

Mængde 
(tons) 

Før 

Mængde 
(tons) 

Efter 

3 dybstrøelse Fast 22  22  

8 Spalter/spaltegulvbokse Flydende 511 691
5
 

9 dybstrøelse Fast 12  30  

10 spalter Flydende 1779 3490 

11 spalter Flydende 2057 3630 

1t gylle = 1 m3 og 1 t dybstrøelse = 1,7 m3 
Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af bilag 1.5 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den angivne mængde af husdyrgødning på ejendom-
men svarer til normen.  
 
Vilkår 
Der stilles ingen særlige vilkår i forhold til gødningsmængder og typer. 

5.2 Flydende husdyrgødning 
Redegørelse 
Gyllen opbevares i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske samt kemi-
ske påvirkninger. Lageret skal tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedlige-
holdelse. Beholderne tømmes minimum en gang årligt. Beholderens bund og vægge er 
tætte og beskyttet mod tæring. Der er dobbelte ventiler ved alle ventiludgange fra lage-
ret. Gyllen røres kun lige før tømning af beholderen. Der er flydelag på beholderen, som 
fx snittet halm, naturlig udtørringsskorpe, leca eller flydedug. Der føres logbog for flyde-
laget på beholderen. Beholderne er tilmeldt beholderkontrollen og tankene har sidst væ-
ret kontrolleret i november 2009. 
 
 
                                                 
5 Heraf afsættes 1/3 ved afgræsning idet dyrene afgræsser 4 mdr om året.   
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Tabel 13 Opbevaringskapacitet 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 
år 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 
(2002) 

3000 ja Perstrup 2002 Ingen 56 56 

Gyllebeholder 
(1989) 820 ja Lundsby 1989 Ingen 15 15 

Gyllebeholder 
(1979) 500 ja bloksten 1979 Ingen 9 10 

Eksisterende gyl-
lekanaler  

938   - - ? ? 

Opbevaringsaftale 

Vollerup Byvej 40 
1000   - Ingen 20 19 

forbeholder ?       

I alt 6258     100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.5. Kopi af opbevaringsaftale fremgår af bilag 
1.6 
 
Vurdering 
Den årlige gyllemængde er beregnet til 7.580 m3 inklusiv 972 m3 drikkevandsspild og 
rengøringsvand og eksklusiv husdyrgødning afsat ved afgræsning. Ifølge afsnit 4.6 tille-
des der i alt 1.120 m3drikkevandsspild og rengøringsvand. Dertil kommer 266 m3 regn-
vand fra vaskeplads og 75 m3 vaskevand fra vaskeplads. Dvs at der årligt tilledes 1.461 
m3 ekstra til gyllebeholderne. I normen er kun indeholdt 972 m3. Den årlige mængde der 
tilledes gyllebeholderne kan således beregnes til 8.127 m3. 9 mdr. opbevaringskapacitet 
vil umiddelbart svare til 6.095 m3. Kun ved at indregne kapaciteten i gyllekanalerne vil 9 
mdr opbevaringskapacitet kunne opfyldes, idet kapaciteten i gyllebeholderne alene kun 
udgør 5.320 m3. Det bør endvidere tages i betragtning af gylletankene aldrig vil blive 
tømt 100 %. Der vil altid være en rest af gylle i beholderne. Ansøger har i kapacitetsbe-
regningen redegjort for, at gylletankene vil være tomme ultimo maj, juni og juli, og at 
der udkøres gylle fra marts måned. Derfor er der reelt kun behov for kapacitet til opbe-
varing af gødningsproduktionen fra august til marts. Det vurderes på denne baggrund, at 
der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen, men at ansøger skal være 
ekstra opmærksom på, at hans gyllemængder ikke overstiger normerne, idet der i så fald 
kan blive problemer med at have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gyllen. I bered-
skabsplanen har ansøger noteret, at der skal tages kontakt til vognmandsfirmaet Hen-
ning Sejer Pedersen, såfremt det viser sig, at der vil blive problemer med at have til-
strækkelig opbevaringskapacitet. Gyllemængden i de enkelte beholdere skal noteres ved 
den månedlige kontrol af flydelaget.   
 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af gyllen i gylletankene på ejendommen, 
hvor der altid er flydelag efter forskrifterne i husdyrgødningsbekendtgørelsen opfylder 
kravene til BAT for opbevaring af flydende husdyrgødning. Fast overdækning på behol-
derne vurderes ikke at være BAT, idet kvæggylle normalt meget let danner naturligt fly-
delag, og der er sjældent problemer med at holde flydelag på gyllebeholdere med kvæg-
gylle. Overdækning af gyllebeholdere er en dyr løsning i forhold til at mindske ammo-
niaktabet fra beholderne. Endvidere er ejendommens beholdere ikke forberedt til over-
dækning, hvilket yderligere vil medføre uforholdsmæssig store udgifter til overdækning 
af beholderne.  Beholderne kontrolleres ved den 10 årige beholderkontrol. Derudover bør 
tankene hvert år ved tømning inspiceres for synlige fejl/skader, og disse skal i givet fald 
udbedres straks. Forud for pumpning af gylle fra forbeholder til gylletank, skal det sikres, 
at der er plads til gyllemængden i beholderen. Evt. omladning af gylle fra en beholder til 
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en anden skal ske under overvågning. Omladning af gylle fra beholder til gyllevogn skal 
ske med sugekran, således at der ikke opstår spild. Der er ikke støbt fyldeplads ved gyl-
lebeholderne. Gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af gylle for 
at minimere ammoniakfordampningen fra lageret. 
 
Vilkår 
45. Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af gyllen. 
46. Håndtering af gyllen skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der 

tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 
47. Omladning af gyllen til gyllevogn skal ske med sugekran. 
48. Beholderne skal hvert år ved tømning efterses for synlige skader og mangler og 

disse skal udbedres straks. 
49. Ved føring af logbog for flydelaget på beholderne skal gyllemængden i de enkelte 

beholdere samtidig noteres. 

5.3 Fast husdyrgødning og dybstrøelse/kompost 
Redegørelse 
Der forekommer dybstrøelse fra de mindste kalve/opdræt op til 6 mdr. Udmugning af 
dybstrøelsen sker hver 1½-2 mdr. Ved udmugning lægges dybstrøelsen på møddings-
pladsen. Kun en mindre del udbringes direkte til marken. Andel der udbringes direkte 
skønnes at udgøre ca. 40 %. Såfremt dybstrøelsen udbringes på sort jord sker nedbring-
ning indenfor 6 timer i henhold til bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. En 
del af dybstrøelsen omlades evt. fra møddingspladsen til markstak, når dybstrøelsen op-
fylder betingelser for at kunne oplagres i markstak i henhold til husdyrgødningsbekendt-
gørelsen.  
 
Tabel 14 Opbevaringskapacitet 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-
sesår 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Møddingsplads 
(1.1.10) 

380 m2 6 gyllebeholder - nej 100 100 

I alt     100 100 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af dybstrøelsen på møddingspladsen med 
afløb til gyllebeholder sikrer, at der ikke er unødig risiko for forurening ved opbevaring af 
dybstrøelse på ejendommen. Det er oplyst af der sker daglig tilførsel af dybstrøelse fra 
kalvene, der er derfor ikke krav om overdækning. Ansøger har angivet, at der sker om-
ladning af dybstrøelsen fra møddingspladsen til markstak. Idet der ved omladning tabes 
kvælstof fra dybstrøelsen i form af ammoniakfordampning bør dette kun ske såfremt, der 
ikke er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på møddingspladsen. I forhold til mængden af 
dybstrøelse fra ejendommen og møddingspladsens størrelse bør der normalt ikke være 
behov for at omlade dybstrøelse fra møddingsplads til markstak. Jvn fodnoten til kapaci-
teten af møddingspladsen. Det er ikke tilladt at lægge dybstrøelsen fra kalvestaldene 
direkte i markstak, idet dybstrøelsen ikke har henligget i stalden i min. 3 mdr., og derfor 
ikke kan anses for værende tilstrækkelig komposte-
ret.(jvn.husdyrgødningsbekendtgørelsen). Såfremt der bliver behov for at henlægge 
dybstrøelse i markstak, må dette ikke ske nærmere end 300 m fra sårbar natur, da der 
potentielt kan være et væsentligt ammoniaktab fra oplag af dybstrøelse. 
Under hensytagen til nedenstående vilkår vurderes opbevaring af dybstrøelse at opfylde 
BAT for så vidt angår opbevaring af dybstrøelse.   
 
                                                 
6 Pladsen som anvendes til oplag af dybstrøelse har et areal på 380 m2. Pladsen anvendes ligeledes til opstilling 
af ca. 10 kalvehytter samt til vaskeplads. Ca ½delen af arealet vurderes at kunne anvendes for oplag af 
dybstrøelse, der vil kunne opstakkes i mindst 1½ m.   
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Vilkår 
50. Dybstrøelsen fra kalveboksene og fra kalvestald må ikke lægges direkte i mark-

stak, idet det har henligget mindre end 3 mdr. i stalden.  
51. Der må kun omlades dybstrøelse fra møddingspladsen til markstak såfremt dette 

er nødvendigt af hensyn til opbevaringskapaciteten af dybstrøelsen. 
52. Såfremt dybstrøelse skal opbevares i maskstak skal det opfylde husdyrgødnings-

bekendtgørelsen bestemmelser. 
53. Markstakke må ikke anbringes nærmere end 300 m fra Natura 2000 og nærmere 

end 300 m fra §7 natur. 

5.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der anvendes og opbevares ikke anden organisk gødning på ejendommen. 
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6 Forurening og gener fra husdyrbruget 

6.1 Ammoniak og natur 
Produktionen på Hyllegård 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. Kvælstof (am-
moniak) kan også dampe fra stalde og lagre og med vind og nedbør blive ført til natur-
områder. 
 
Når næringsstofferne føres til naturområder og vandmiljøet, kan de bevirke en uønsket 
næringsberigelse (eutrofiering), som medfører, at visse arter af planter og dyr, som lever 
bedst under næringsfattige forhold, forsvinder, mens andre arter vinder frem. Derved 
forringes de biologiske værdier.  
 
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 lys krævende 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. 
 
Kvælstof (ammoniak) fra stalde, husdyrgødningslagre og udbringningsarealer kan derfor 
forringe de biologiske forhold i visse næringsfattige naturtyper. 
 
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 300 m og 1000 m må merbelastningen af ammoniak i naturområdet ikke 
overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af antallet af andre husdyrbrug med mere end 
75 DE der ligger nærmere bruget og § 7 naturområdet end 1000 meter) (bufferzone II).  
 
De naturområder der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Kommunen er dog forpligtet til at foretage en konkret vurdering af, om beskyttelsesni-
veauet er tilstrækkeligt til at sikre naturområderne den fornødne beskyttelse.  
 
Kommunen skal tillige vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EU`s 
habitatdirektiv-forpligtelser. Bl.a. må produktionen ikke medføre negative påvirkninger af 
de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale naturbeskyttel-
sesområder, og arter omfattet af direktivets bilag IV må ikke få forringede forhold. Jf.  
Redegørelse 
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Aabenraa kommune har besigtiget og vurderet følgende naturarealer: 
 

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

- Heder, moser og overdrev indenfor en radius af 1 km fra anlægget  
 
De besigtigede naturarealer omfatter 2 engarealer indenfor Natura 2000 samt et engare-
al ved Vollerupbyvej, der anvendes til afgræsning, 5 mindre moseområder samt dele af 
selve Ulvemosen og 7 vandhuller. Jvn. nedenstående kort. Arealerne er beskrevet under 
hhv. afsnittet ”§ 7 natur” og ”§ 3 natur” nedenfor. 
 

Sø A

Sø B

Sø C

Sø D

Mose D

Sø E
Mose F

Mose G

Mose H

Mose I

Mose J

Eng K

Eng L

Sø K

Sø M

Mose N

Mose O

Mose P

Mose Q

6

1

2

3,4,5

8/9

13

7

18

100

21

15

10

16-17

29

11

20

19

103

11-1

104 102

14

32

31/33

105

0 570 1.140285

Meters

Signaturer

Arealer

ArealType

Aftale

Udbringning

Opbevaringslagre

Staldafsnit

Beskyttede naturtyper - DAI

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

 
Kort 2: besigtigede naturarealer 
 
Naturarealerne er beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Udvidelsen medfører en beregnet mer-emission af ammoniak fra anlægget på 1300 kg 
N/år. Den samlede emission fra anlægget efter udvidelsen er beregnet til 3790 kg N/år. 
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen og totalemissionen af ammoniak fra anlæg-
get til følgende punkter og naturområder.  
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Kort 3: Naturområder omfattet af Husdyrlovens § 7, med bufferzoner og beregnings-
punkter for beregning af ammoniakdeposition.Cirklen angiver 1000 m omkring ejen-
dommen. 
 
 
Tabel 15: depositionsberegning til nærmeste naturarealer 

naturområde 
vægtet 

afstand m 
vindrose 

Total deposi-
tion i ansøgt 

Kg N/ha 

Mer-
deposition 

Kg N/ha 

totaldeposition i % af 
baggrundsbelastningen 

Mose D  

(sydvest) 
600 60 0,52 0,17 2,6 

§7 mose Q 
(nord) 1085 150 0,10 0,03 0,5 

Der er regnet med ruhederne Rv for oplandet og Mv for naturarealet. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 20 kgN/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2007. NOVANA, Faglig rapport nr. 708, 2009 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/)  
 
Tålegrænsen, dvs. hvad moserne tåler for at kunne bevares/genskabes som upåvirket 
mose, ligger på 10-15 kg N/ha årligt (Ammoniakmanualen - Harmoniserede tålegrænser. 
Opdatering af 15. december 2005 og 
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm). 
 
§ 7 natur 
For at beskytte udvalgte naturområder mod næringsberigelse med ammoniak fra hus-
dyrbrug, er der i Husdyrlovens § 7 fastsat regler om beskyttelseszoner (bufferzoner) om-
kring en række kvælstoffølsomme naturtyper. 
 
Redegørelse 
Indenfor 1.000 m fra anlægget ligger der ingen naturområder, som er omfattet af Hus-
dyrlovens § 7. Dog ligger mosen H (se kort 2) lige på grænsen til de 1000 m. Mosen er 
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besigtiget og er af typen nedbrudt højmose.  Mosen syd for Ingebølvej 57 (besigtiget 
mose Q) er §7 mose. Denne mose er beliggende godt 1.000 m fra Hyllegård (1.020 m fra 
nærmeste gyllebeholder), og Hyllegård er således ikke beliggende i hverken bufferzone I 
eller II i forhold til §7 natur.  
Mose Q er af typen nedbrudt højmose og hængesæk. Mosen er ca 3 ha stor. Der er gra-
vet en sø i den østlige ende. Mosen fremstår nærigsfattig med hængesæk af spagnum 
mod vest og lysegrøn (næringslidende) tagrørsump i midten. Der er store områder med 
græsser (især engrørhvene, mosebunke og blåtop) Flere steder forekommer kæruld – 
såvel tue- som smalbladet kæruld. Der er spredte indslag af bredbladet dunhammer. 
Naturtilstanden i mosen er god, dog er der en del tilgroning med buske og træer. 
 
Sydvest for ejendommen er der flere § 3 registrerede moser. Ingen er dog registreret 
som højmoser, og bortset fra moseområderne i Natura 2000 området er de alle belig-
gende minimum 1.180 m fra ejendommens produktionsanlæg. En enkelt af moserne er 
besigtiget (mose J).  
 
Depositionsberegningen viser, at anlægget bidrager med en totaldeposition til højmosen 
(mose Q) syd for Ingebølvej 57 med under 0,1 kg N/ha/år. Da moserne (mose H) syd-
vest for anlægget ligger længere væk, end mose D, hvortil der er beregnet merdeposi-
tion på 0,17 kg N/ha pr. år, vil depositionen til disse arealer være mindre. Deposition til 
moserne i Natura 2000 er behandlet i særskilt afsnit.  
 
Vurdering 
Husdyrlovens beskyttelsesniveau er overholdt, idet ejendommen ligger udenfor bufferzo-
ne.  
Baggrundsbelastningen på 20 kg N/ha/år overstiger tålegrænsen for højmoser. Totalde-
positionen til mosen som følge af produktionen på Hyllegård udgør 0,5% af baggrundsbe-
lastningen, og vurderes derfor ikke i sig selv at kunne påvirke naturarealet negativt. Det 
vurderes at de generelle reduktionskrav til ammoniakemission fra landbrugsbedrifter på 
sigt vil nedbringe baggrundsbelastningen og derved forbedre udsigten til bevarelse af 
mosen. Modsat vurderes det ikke at ville forbedre mosens bevarelse at stille skrappere 
krav til at mindske ammoniakemissionen fra Hyllegård, idet den direkte påvirkning af 
mosen fra produktionen på Hyllegård kun udgør en meget lille del af den totale deposi-
tion til mosen.  Der stilles derfor ikke yderligere vilkår i forhold til anlægget og dettes 
ammoniakemission til §7 natur. 
 
§ 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 Hyllegård. Vurderes det at være tilfældet, kan kommunen stille 
forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over Husdyrlovens fastsatte beskyttel-
sesniveauer. 
 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af visse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m. m.  
 
Redegørelse 
Indenfor 1.000 m af ejendommen findes der flere moseområder og engarealer. Disse er 
alle beliggende indenfor Natura 2000 området, INO nr 98 Tinglev sø og Mose, Ulvemose 
og Terkelsbøl Mose. Disse naturområder er behandlet i afsnittet om Natura 2000.  
Indenfor 1.000 m af Hyllegård findes 7 § 3 registrerede vandhuller. Den nærmeste er 
beliggende ca. 225 m sydvest for ejendommens produktionsanlæg. Af de syv er 5 belig-
gende umiddelbart op til bedriftens udspredningsarealer. Vandhullerne er alle besigtiget 
og beskrevet i afsnit 7.2.  
 
Sydvest for ejendommen er der flere § 3 beskyttede vandløb, der alle er beliggende i 
forbindelse med bedriftens udspredningsarealer. Disse vandløb afvander til Ulvemosen, 
som er en del af Natura 2000 INO nr. 98 og fuglebeskyttelsesområde F 62 af samme 
navn.  
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Vurdering 
Vurderingen af § 3 natur beliggende i Natura 2000 findes i afsnittet Natura 2000. 
 
Vandhullerne/søerne er næringsberigede, men det vurderes, at den luftbårne ammoniak-
deposition fra anlægget på Hyllegård har en meget begrænset effekt. Hovedkilden til næ-
ringsberigelse af vandhullerne vurderes, at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels 
som vand, der løber på jordoverfladen til vandhullerne, samt næringsberiget overflade-
vand der løber til vandhullet via rodzonen på dyrkede arealer. 
Ammoniak fra anlægget vurderes derfor ikke at forringe naturtilstanden i vandhullerne. 
 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften vurderes som meget begrænset i forhold til den 
mængde næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 7.2 og 7.3. 
 
Vilkår 
Aabenraa Kommune stiller ingen vilkår til anlægget i forhold til beskyttede 
 søer og vandhuller i området. 
 
Natura 2000 
Redegørelse 
Vest for Hyllegård ligger Det Internationale Naturbeskyttelsesområde INO98 Tinglev Sø 
og Mose, Ulvemosen og Terkelsbøl Mose og Fuglebeskyttelsesområde F62 af samme 
navn. Det er den del af Natura 2000 området benævnt Ulvemosen og Terkelsbøl mose, 
som ligger umiddelbart vest for ejendommen.  
 
Anlægget ligger jf. ovenstående kort (se 3.15.1) ca. 500 m øst for det nærmeste Natura 
2000-område, som er EF-fuglebeskyttelsesområdet F62: Tinglev Sø og Mose, Ulvemose, 
Terkelsbøl Mose. Området dækker ca. 304 ha og består af to delområder, som ligger med 
ca. 3 km afstand. Den del af området, som anlægget ligger nærmest er Terkelsbøl og 
Ulvemose. 
 
I 2009 har det rådgivende ingeniørfirma Orbicon gennemført en undersøgelse af natur-
forholdene i Terkelsbøl og Ulvemose, og givet en vurdering af hvad der skal til, for at 
sikre mod forringelser af naturforholdene i moseområdet, samt sikre de fuglearter mose-
området er udpeget for at beskytte. Området er et af Sønderjyllands største moseområ-
de. Det består af en række sammenhængende moser, der tilsammen udgør ca. 4 km2, og 
som ligger nordvest for Tinglev. Resultatet af undersøgelsen er gengivet i det følgende.  
Der har tidligere været gravet tørv i moseområdet i flere omgange indtil 1950’erne, 
hvorved der blev skabt mange små og store vandområder.  
 
Området gennemstrømmes af Porså, som deler mosen i en nordlig og sydlig del. En ræk-
ke drængrøfter i moseområdet løber til åen.  
 
Terkelsbøl Moser har tidligere været en åben og næringsfattig hedemose med partier af 
højmose, men afvandinger medførte sænkninger af vandstanden i moseområdet. Dette 
blev herved mere tørt og næringsrigt, og sammen med en øget tilførsel af næringsstoffer 
fra landbrugsarealer og via atmosfærisk nedfald medførte det, at mosearealerne groede 
til med pile- og birkekrat. Desuden blev vandområderne til sump, hængesæk og pilekrat, 
så der kun var forholdsvis få vandområder med et åbent vandspejl.  
 
Undersøgelserne i 2009 omfattede en statusbeskrivelse af naturtyper, vegetation, yngle-
fugle, padder, krybdyr, pattedyr og visse grupper af insekter. Terkelsbøl Moser er udpe-
get som EF-fuglebeskyttelsesområde for bl.a. at beskytte de vandtilknyttede ynglefugle-
arter, herunder specielt hedehøg og rørhøg.  
 
Med hensyn til naturtyper viste undersøgelsen, at der stadig fandtes store arealer med 
hedemose, Skovbevoksede tørvemoser og nedbrudt højmose i den del af mosen, som 
ligger nord for Porså. Der var imidlertid kun få åbne arealer, som ikke var groet til med 
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krat, især af birketræer. Desuden var de fleste højmosearealer forsvundet, og der fand-
tes kun spredte og små partier tilbage. Der var enkelte mosearealer med græsning og 
slåning, som havde hedemosens åbne landskab.  
Mosearealerne syd for Porså, der er mere næringsrige, var stærkt groet til med sump og 
pilekrat. Dette var også tilfældet med de fleste af vandområderne, bortset fra enkelte 
søer i randarealerne af mosen.  
Trods afvandingen og tilgroningen registreredes 12 EU-naturtyper, og Terkelsbøl Moser 
har således stadigt et stort naturpotentiale, som dog er truet af den fortsatte udtørring 
og tilgroning af mosen.  
 
Vegetationen er artsrig i Terkelsbøl Moser, da der findes mange naturtyper med forskelli-
ge vand og jordbundsforhold, lige fra det næringsfattige og sure til det mere næringsrige 
og neutrale. Ved undersøgelsen blev der således registreret 317 plantearter, hvoraf en 
del arter er ualmindelige eller sjældne på landsplan. Det gælder bl.a. arter som rundbla-
det soldug, tranebær, mosetroldurt, kærfnokurt, svømmende sumpskærm, trindstænglet 
star, stivtoppet rørhvene og vestlig kær-tuekogleaks.  
Mange af hede- og højmosens karakteristiske arter findes stadig i Terkelsbøl Moser, men 
som følge af afvanding, tilførsel af næringsstoffer og tilgroning med pile- og birkekrat 
domineres vegetationen i stigende grad af mere næringskrævende arter. De domineren-
de arter var træerne gråpil og dunbirk samt urterne blåtop, eng-rørhvene og lyse-siv.  
Det var kun på de få lysåbne mosearealer med græsning eller slåning, at de typiske arter 
for den næringsfattige mose endnu fandtes i et større antal. De fleste steder var disse 
arter kun fåtallige eller forsvundet på grund af udtørring og tilgroning. 
 
Ynglefuglebestanden i Terkelsbøl Moser er artsrig, idet der ved undersøgelsen blev regi-
streret 57 ynglefuglearter. Flere af arterne er sjældne her i landet, hvilket bl.a. gælder 
krikand, der er på den danske rødliste. Desuden er blåhals og rødrygget tornskade om-
fattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.  
Endvidere ynglede den sjældne fyrremejse. Afvandingen og tilgroningen af Terkelsbøl 
Moser har medført, at de fleste af de sjældne og karakteristiske ynglefuglearter for den 
næringsfattige hedemose gradvist er forsvundet. Det gælder bl.a. 9 rødlistede arter og 7 
arter på EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.  
Fuglebestanden domineres nu af småfuglearter, som er knyttet til buske og træer, mens 
der kun er få vandtilknyttede arter tilbage. 
  
Terkelsbøl Moser var således i 2009 stadig et forholdsvis dårligt yngleområde for de 
vandtilknyttede fuglearter som følge af afvandingen og tilgroningen. 
  
Ved undersøgelsen blev der registreret fem arter af padder, hvoraf spidssnudet frø og 
stor vandsalamander er strengt beskyttede arter under EF-habitat-direktivet. De tre øvri-
ge arter var skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalamander. De fleste af vandområ-
derne var ikke særlig velegnede som ynglesteder for padder på grund af tilgroningen 
med sumpplanter og krat. Der er således et stort behov for at skabe lysåbne og lavvan-
dede vandområder i mose-området. Af krybdyr blev der ved undersøgelsen registreret 
fire af landets fem arter, hvoraf kun almindeligt firben var forholdsvis almindelig, mens 
snog, hugorm og stålorm tilsyneladende kun var fåtalligt tilstede.  
 
Terkelsbøl Moser har en del arter af pattedyr, idet der ved undersøgelsen i 2009 blev 
registreret 16 arter, hvoraf odder, vandflagermus og pipistrelflagermus er på den danske 
rødliste. Alle tre arter er også med på EF-habitatdirektivet som strengt beskyttede arter. 
Odderen ynglede højst sandsynlig i moseområdet, mens de to flagermusarter kun brugte 
området til fouragering. Desuden registreredes bisamrotte, der indvandrede til Danmark 
fra Tyskland i slutningen af 1990’erne til Vidå-systemet, som Terkelsbøl Moser er en del 
af. Arten yngler muligvis i moseområdet. Endvidere registreredes ualmindelige arter som 
brud, lækat og ilder.  
 
Undersøgelsen af insekter omfattede guldsmede og dagsommerfugle. Terkelsbøl Moser er 
en forholdsvis god lokalitet for guldsmede, idet der blev registreret 26 arter. Af disse er 
lille kobbervandnymfe med på den danske rødliste. Der findes en del guldsmedearter, da 
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området er stort og har en del typer af vandområder. Desuden har Terkelsbøl Moser en 
sydlig beliggenhed her i landet, idet en del af guldsmedearterne er varmekrævende.  
Af dagsommer-fugle blev registreret 21 arter, hvoraf nældesommerfugl og storplettet 
perlemorssommerfugl er ualmindelige i Sønderjylland.  
 
Terkelsbøl mose afvandes af Porså, som har en stor overbredde og lavere bundkote end 
forudsat i vandløbsregulativet. Siden midten af 1990’erne er der derfor ikke foretaget 
vedligeholdelse af åen i moseområdet for at opretholde en vis vandstand og undgå en for 
stor dræning af mosen. En vedligeholdelse af åen, herunder slåning af grøden, vil sænke 
vandstanden i åen og dermed også vandstanden i moseområdet. Dette vil have en nega-
tiv effekt på naturforholdene i mosen, som bliver mere tør og gro hurtigere til med pile- 
og birkekrat, så det vandtilknyttede plante- og dyreliv får dårligere levevilkår.  
 
Rapporten foreslår desuden at for at sikre og forbedre levevilkårene for de vandtilknytte-
de arter og hedemosens karakteristiske arter er det nødvendigt, at Terkelsbøl Moser bli-
ver mere våd og åben uden for meget trævækst. Herved vil det være muligt at genskabe 
arealer med hedemose, som er en truet landskabstype her i landet. Ved naturplejen er 
det især vigtigt, at der sker en begrænsning af afvandingen og hævning af vandstanden i 
moseområdet. Dette indebærer, at vedligeholdelsen af Porså ikke påbegyndes igen, da 
det vil sænke vandstanden i åen og hermed også vandstanden i moseområdet. Desuden 
skal bunden hæves i af-vandingsgrøfterne inden deres udløb i åen, eller grøfterne helt 
afskæres, hvilket vil medvirke til en højere vandstand i mosen. 
Desuden er det vigtigt, at der sker rydning af pile- og birkekrat, så især hedemosearea-
lerne bliver åbne igen. Dette skal følges op med en passende kreaturgræsning og slåning 
af vegetationen på nogle af mosearealerne. Endvidere bør flere af de tilgroede tørvegra-
ve oprenses, så der genskabes åbne vandområder. Herudover bør tilførslen af nærings-
stoffer fra de omkringliggende landbrugsarealer begrænses ved, at der etableres eksten-
sivt drevne enge rundt langs hele mosen samt at det atmosfæriske nedfald af nærings-
stoffer fra nærliggende landbrug reduceres.  
De næringsfattige hedemosearealer og mange af de tilknyttede plantearter er således ret 
påvirkelige af tilførsel udefra af selv små mængder af næringsstoffer.  
 
Terkelsbøl Moser er en del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 62, og området er udpeget 
som fuglebeskyttelsesområde for bl.a. at beskytte hedehøg og rørhøg. Formålet med 
denne beskyttelse er at sikre en gunstig bevarings-status for de to arter, og deres yngle- 
og levesteder i moseområdet skal derfor være stabilt eller i fremgang, såfremt naturfor-
holdene tillader dette.  
 
Hedehøg og rørhøg har tilsyneladende ikke ynglet i Terkelsbøl Moser de seneste 20-30 
år.  
For at skabe egnede ynglesteder i mosen og passende fourageringsarealer på de om-
kringliggende enge for de to rovfuglearter, er det nødvendigt at gennemføre den oven-
nævnte pleje af moseområdet. I den forbindelse skal det bemærkes, at en genoptagelse 
af vedligeholdelsen i Porså og dermed en sænkning af vandstanden i mosen, vil være i 
strid med fuglebeskyttelsesdirektivets krav om beskyttelse af de vandtilknyttede yngle-
fuglearters levested, herunder rørhøg og hedehøg. Da begge arter er ret ømfindtlige over 
for forstyrrelser i nærheden af redestedet, er det muligvis også nødvendigt med jagt- og 
færdselsforbud i dele af mosen sidst på foråret og om sommeren. Såfremt der er und-
slupne mink i Terkelsbøl Mose, bør disse bekæmpes både af hensyn til de to rovfuglear-
ter og de ynglende vandfuglearter. 
 
I Terkelsbøl Mose udgør tilgroning en trussel mod områdets naturværdi for de udpegede 
fugle og den øvrige natur. Tilgroningen er forårsaget af dræning og forstærkes af luftbå-
ren kvælstofbelastning, der medfører at en relativt tør mosebund vil gro til hurtigere end 
normalt. Tålegrænsen for de mest næringsfølsomme områder ligger på 5-10 kg N/ha/år 
og baggrundsbelastningen i området er høj og ligger på ca. 22 kg N/ha/år og overskrider 
således mosenaturtypernes tålegrænser og medfører tilgroning og ændring i sammen-
sætningen af plantesamfundene. Det medfører, at relativt tør mosebund vil gro til hurti-
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gere end normalt, hvorved levesteder for fuglearter, der kræver åbne naturtyper, for-
svinder. 
 
Korteste afstand fra produktionsanlægget til grænsen for INO 98 og Fuglebeskyttelses-
område 62 er 450 m. Denne del af Natura 2000 området indeholder dog ikke §3 natur ud 
over en sø. Nærmeste område med øvrig § 3 natur er mosen beliggende 500 m fra nær-
meste staldhjørne. Der er beregnet merdeposition og totaldeposition til dette moseområ-
de. 
 
Der er i ansøgningssystemet lavet en ammoniak depositionsberegning til nærmeste del af 
mosen. Beregningen viser at der som totaldeposition fra anlægget på 0,52 kg N/ha/år, 
og en merdeposition på 0,18 kg N/ha/år, til mosen 
 
Denne mose og flere andre moser er besigtiget i forbindelse med denne godkendelse 
(22.03.2010). jvn. kort 3. Mosen nærmest Hyllegård (mose D) har ringe naturtilstand. En 
del af mosen ca. 50% slås. På denne del er der en del brombærkrat. Mosen er domineret 
af græsser men der findes også fugtige, artsrige kratpartier. I mosen er der et vandhul, 
hvor der fodres ænder. Foruden Hyllegård ligger der en produktionsejendom over 75 DE 
indenfor 1.000 m af mosen samt indenfor 1.000 m af Hyllegård. Dvs. at mosen i større 
eller mindre grad ligeledes vil blive påvirket af kvælstofdeposition fra denne ejendom 
(Vollerupvej 26).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billede 2: Vandhul ved mose D 
 
Naturtilstanden i mose F er ligeledes ringe. Denne er også domineret af græsser og høje 
næringskrævende stauder. Mosen er artsfattig og tydelig påvirket af landbrugsdrift. Mose 
G er kratmose med blandet løvtræ og gamle pilebuske under forfald. Denne er også ty-
delig påvirket af landbrugsdrift.  
 
Mose N og H er vurderet til at have moderat naturtilstand og har således lidt større na-
turværdi end moserne D, F og G.  Mose H er nedbrudt højmose, men uden tørvemos. 
Mosen er afvandet af en dyb grøft. Mose N er ligeledes afvandet. Der er næringsfattige 
forhold og tålegrænsen vurderes i ligge den lave ende. 
 
Mosen ligger næsten 1.000 m fra Hyllegård og depositionen til mosen kan beregnes til 
0,16 kg N/ha/år total og merdepositionen 0,06 kg N/ha/år.   
 
Vurdering 
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Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EU`s habi-
tatdirektiv-forpligtelser. Bl.a. må produktionen ikke medføre negative påvirkninger af de 
arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale naturbeskyttelses-
områder, og arter omfattet af direktivets bilag IV må ikke få forringede forhold.  
 
De alvorligste trusler for området er forstyrrelse i yngletiden, næringsberigelse, afvan-
ding, tilgroning og vandforurening, jf. amtets basisanalyse for området, og forslag til Na-
tura 2000 plan 2009-2015. 
 
Jævnfør teknisk notat fra DMU(2006) er depositionen af kvælstof negligerbar når afstan-
den fra kilden er omkring 3 km. Derfor er det kun Terkelsbøl Mose som teoretisk modta-
ger luftbåren kvælstof fra anlægget. Der er via IT ansøgningssystemet lavet en ammoni-
akberegning fra anlægget til Terkelsbøl Mose som viser, at emission fra anlægget giver 
en merbelastning på 0,18 Kg N/ha/år i den østligste kant af mosen. Denne del af mosen 
har ringe naturværdi og selv om tålegrænsen som helhed for mosen ligger på 5-10 kg N, 
vurderes tålegrænsen for denne del af mosen at ligge væsentlig højere. En merbelast-
ning på 0,18 kg N/ha/år vurderes derfor ikke at ville øge tilgroningen af arealerne, og 
derved ikke i sig selv forringe levevilkårene for de arter, som området er udpeget til at 
beskytte. Naturtilstanden i den nærmest beliggende mose er dårlig og området er under 
tilgroning. Naturtilstanden vurderes ikke at kunne forbedres selv om depositionen til are-
alet reduceres med 0,5 kg N/ha/år.    
 
De moseområder i Ulvemosen som har større naturværdi er beliggende minimum 1.000 
m fra anlægget. Merdepositionen hertil er beregnet til 0,06 kg N/ha/år.  
Merbelastningen på 0,06 kg N/ha/år er meget lav sammenlignet med husdyrbrugslovens 
fastsatte beskyttelsesniveauer i forhold til særligt næringstoffølsomme naturtyper (§ 7 
områder). Her må en merbelastningen i kvælstoffølsomme naturområder ikke overstige 
0,7 kg N/ha/år 
 
Det er Aabenraa kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i målelig grad vil påvirke ud-
pegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, da der ikke er en målelig deposition 
fra anlægget på Hyllegård til de finere dele af moserne. 
 
I forhold til påvirkning fra udspredningsarealerne er dette behandlet særskilt i afsnit 7.2 
 
Aabenraa Kommune vurderer på den baggrund, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 
2000 områdets udpegningsgrundlag væsentligt.  

6.2 Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 
På 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. 
Forekomsten og påvirkningen på arterne er beskrevet i afsnit 7.7. 
 
Redegørelse 
Bilag IV arter kan blive påvirket såfremt der udøves fysiske ændringer af levestederne 
for disse arter. Dette kan ske ved direkte fysiske ændringer som for eksempel fældning 
eller anden fjernelse af vegetationen eller ved tilgroning af arealer, som følge af mang-
lende græsning og/eller slæt eller som følge af øget kvælstofpåvirkning, som vil favorise-
re den kvælstofelskende flora på bekostning af den nøjsomme flora.  
 
Vurdering 
Aabenraa kommune har ikke registreret planter og dyr omfattet af artsfredning eller op-
taget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets an-
læg og udspredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed 
forekommer i området. 
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Kommunen vurderer, at udvidelsen af anlægget 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 byg-
ninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med 
andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for 
bilag IV-arter. 
Kommunen vurderer også, at den øgede ammoniakemission fra anlægget, ikke vil med-
føre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne, da 
vandhullerne på arealerne er forholdsvis små og derfor kun modtager en meget begræn-
set mængde kvælstof via deposition. Det vurderes, at tilførsel af næringsstoffer fra dyr-
kede arealer nær vandhullerne vil have langt større indflydelse på tilstanden i vandhullet, 
end næringsberigelse via luftbåren ammoniak. 
Det vurderes ovenfor, at en merdeposition på 0,17 kg N/ha pr. år til mose- og engearea-
ler ikke vil ændre tilstanden væsentligt, derfor vil levebetingelserne for bilag IV-arter,  
ikke forringes væsentligt. 
 
Vilkår 
Der stilles ikke vilkår til anlægget på Hyllegård til beskyttelse af bilag IV-arter, artsfrede-
de arter eller rødlistearter. 

6.3 Lugt 
Redegørelse 
Der kan forekomme lugt fra staldanlægget, fra ensilage samt ved håndtering af husdyr-
gødningen. Der skelnes mellem vedvarende lugtkilder og periodiske lugtkilder. Da dyrene 
er på stald hele året og der er tale om kontinuerlig produktion vil lugtemmisionen 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 Hyllegård er lugtemissionen beregnet til 9.367 LE/sec 
(gammel lugtemissionsmodel) og 39.811 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 386,4 m. 
Beliggende indenfor denne afstand er Vollerupvej 11, Søagervej 10 og 16 samt Todsbøl 
Gammel Skolevej 10. 
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Kort 4: Konsekvensafstand  
 
Lugtgeneafstanden til byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse samt enkeltbeboel-
se 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 vurde-
ring af lugtgener og er den værdi, som er angivet i nedenstående model.  
Nærmeste samlede bebyggelse fra Hyllegård er Todsbøl ca. 800 m nordøst for Hyllegård. 
Nærmeste byzone er ved Tinglev mere end 2 km fra ejendommen. Nærmeste sommer-
husområde er ca. 20 km væk fra ejendommen. Der er således heller ikke nogen proble-
mer i forhold til geneafstanden til byzone/sommerhusområde.  
Nærmeste enkeltbeboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af ansøger er Vollerupvej 
11. Der er ca. 85 m fra nærmeste stald til beboelsen på denne ejendom og mere end 140 
m fra løsdriftsstaldene, hvor hovedparten af dyrene er opstaldet. I forhold til overholdel-
se af geneafstand regnes til det vægtede centrum af lugtemissionen.  
 

Tabel 16 Lugtgeneafstande og konsekvensområde 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav* 

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt, som 
ikke ejes af ansøger 

95 m 

Vollerupvej 11. Da løsdriftsstal-
dene er beliggende mere end 1,2 
x geneafstalden væk fra Volle-
rupvej 11 fraregnes disse, hvor-
ved den korrigerede geneafstand 

fremkommer 

96,78 m 

14,39 m korr. 

Samlet bebyggelse i 
landzone Ca. 800 m 

Todsbøl er nærmeste samlede 
bebyggelse 231,81 m 

Byzone > 2.000 m Byzone ved Tinglev 349,65 m 

Sommerhusområde 
> 18.000 

m 
Sommerhusområde ved Skarrev 349,65 m 

* Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande i nhusdyrgodkendelse.dk. 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. Geneafstanden til nærmeste enkeltbeboelse er ligeledes 
overholdt idet den aktuelle afstand, som beregnet i husdyrgodkendelse.dk skal sammen-
holdes med den korrigerede geneafstand. Den vægtede afstand fra den samlede husdyr-
produktion på Hyllegård til Vollerupvej 11 bliver mere end 97 m idet ca.  85% af 
lugtemissionen kommer fra løsdriftsstaldene som ligger minimum 140 m fra Vollerupvej 
11. Den korrigerede lugtgeneafstand er et udtryk for at det staldafsnit, som bidrager 
mest til lugtemission er beliggende væsentlig længere væk fra nabobeboelsen end den 
beregnede geneafstand. Det må derfor formodes at lugtgenerne til naboen ikke er væ-
sentlige. 
 
Kumulation 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone. An-
lægget ligger mindre end 100 m væk fra Vollerupvej 11, men der er ikke andre land-
brugsejendomme med husdyrproduktion større end 75 DE indenfor 100 m af Vollerupvej 
11. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyrhold 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. 
 



 

 49

Vurdering 
Lovens minimums krav til afstande til nærmeste beboelser, samlet bebyggelse etc. er 
overholdt. 
Aabenraa Kommune vurderer, at selv om lugtgenerne i forbindelse med den ansøgte ud-
videlse/ændring på Hyllegård ifølge beregningerne øges for enkeltbeboelse fra 74 m i 
nudrift til 97 m i ansøgt (ukorrigeret geneafstand) vil det ikke medføre uacceptable lugt-
gener for nærmeste enkeltbeboelse. Udvidelsen sker hovedsageligt i løsdriftsstaldene 
længst væk fra Vollerupvej 11. Naturlig ventilation af staldene bevirker en diffus ventila-
tion, hvor den udledte staldlugt fortyndes og giver anledning til færre lugtgener 
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 afsnit 4.4 vilkår 18.  
Gyllebeholderne er placeret i en afstand af minimum 120 m til nærmeste beboelse (Volle-
rupvej 11 og Søagervej 16), som ikke ejes af ansøger. Indenfor 300 m af den største 
gyllebeholder ligger endvidere Todsbøl Gammel Skolevej 10. Afstanden hertil er ca. 275 
m. Da kvæggylle let naturligt danner flydelag vurderes det, at lugtgenerne som følge af 
opbevaring af gylle på ejendommen ikke vil øges i ansøgt drift.  
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 32. 
Dybstrøelsen fra kalveboksene der udmuges hver 1½ - 2 mdr lægges på møddingsplad-
sen, som er placeret bag driftsbygningerne i en afstand af mere end 100 m fra nabobe-
boelsen. Da der kun sker udmugning 6-8 gange årligt og dybstrøelsen oplagres mere end 
100 m fra nabobeboelsen vurderes håndtering og oplagring af dybstrøelse ikke at give 
anledning til lugtgener for omkringboende.  
 
Vilkår 
54. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, 

der vurderes at være væsentlig større, end det kan forventes ifølge grundlaget 
for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal 
indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle 
udgifter hertil afholdes af bedriften.  

6.4 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Fluebekæmpelse sker i overensstemmelse med Statens Skadedyrslaboratoriums ret-
ningslinier, idet der muges ud hyppigt og i sommerhalvåret anvendes smøremidler og 
limplader. 
Ejendommen er tilmeldt den kommunale rottebekæmpelsesordning. Der holdes ryddeligt 
omkring ejendommen. Evt. foderspild mv. opsamles med det samme, så risikoen for til-
hold af rotter minimeres. Endvidere er der på ejendommen en hund, som er god til at 
fange rotter. 
Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af 
skadedyr (rotter mv.). 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der på ejendommen udføres de nødvendige tiltag til at 
minimere betingelserne for udklækning af fluer og dermed fluegener. Ejendommen er 
tilmeldt kommunal rottebekæmpelsesordning, hvilket sikrer at der sker den nødvendige 
bekæmpelse af rotter. Det er ligeledes vigtigt, at forebygge rotter ved i videst mulig om-
fang at hindre rotters adgang til foder samt tilholdssteder. Det er derfor vigtigt at der 
holdes rent og ryddeligt omkring ejendommen og at der ikke ligger foderrester mv.  
 
Vilkår 
55. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som i overens-

stemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium 
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6.5 Transport  
Redegørelse 
Der skelnes mellem intern og ekstern transport. Den interne transport er begrænset til 
transport af foder fra foderopbevaringssteder og til staldene. 
Adgangen til ejendommen sker ad Vollerupvej 13 samt privat grusvej. Vollerupvej er ikke 
specielt trafikeret.  Der er to boliger (Vollerupvej 11 & Søagervej 16), der berøres af tra-
fik til og fra ejendommen fra offentlig vej ved ejendomme på Vollerupvej. Desuden vil 
beboere i Vollerup by berøres af trafik til Vollerup Byvej 40. 
 
I forbindelse med udvidelse af besætningen vil der være et øget transportbehov fra og til 
ejendommen, men det øges ikke proportionalt med besætningens størrelse. Der vil i 
mange tilfælde medtages større mængder pr. kørsel. 
 
Størstedelen af gyllen transporteres på egne markveje og marker, hvilket fremgår af 
vedlagte skitse over transportsveje (bilag 1.7). 
 
Den væsentligste gene ved transporter til og fra ejendommen, vil være nedbremsning af 
trafikken på Vollerupvej. Det vil i det omfang, det kan lade sig gøre, tages hensyn til det-
te ved at undgå kørsel udenfor normal arbejdstid.    
 
Størsteparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid (ml. kl. 8 og 16 ), mens 
der i forbindelse med høst og udkørsel af gylle vil foregå transporter i aftentimerne. I 
slutningen af høsten vil der kunne foregå høstarbejde om natten. 
 
Tabel 17 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-
middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-
middel 

Foder 380 - - 680 - - 

Dieselolie 6 - - 6 - - 

Afhentning af 
mælk 

183 - - 183 - - 

Flytning af 
kalve 0 - - 0 - - 

Flytning af 
kælvekvier 3 - - 3 - - 

Afhentning af 
døde dyr 

30 - - 40 - - 

Diverse sæk-
kevarer 

15 - - 15 - - 

Gyllekørsel 270 20 t - 383 20 t - 

dybstrøelse 12 4-5 t - 12 5-6 t - 

Afhentning af 
dyr til slagt-

ning 
25 - - 50 - - 

Afhentning af 12 - trailer 12 - trailer 
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affald 

Transporter i 
alt 

936   1385   

Transportvej for gylletransporter vises på bilag 1.7. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, f.eks. ved besøg af-
dyrlæge, inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
Vurdering 
Antallet af transporter til og fra ejendommen er skønnet at stige fra 936 årligt til 1.385 
årligt. Det er specielt antallet af transporter i forbindelse med høst samt gyllekørsel, som 
øges. Stigningen i antallet af transporter i høst følger direkte af, at der ved udvidelsen 
bliver et større behov for foder til ejendommens besætning. Stigningen i udkørsel af gylle 
følger ligeledes direkte af udvidelsen af besætningen. Det vil således primært være i for-
bindelse med høst af grovfoderafgrøderne samt i sæsonen for gylleudkørsel, at der vil 
blive øget transport til og fra ejendommen. Høst af grovfoder vil være fordelt på høst af 
græs til græsensilage primært i juni og juli måned, på høst af majs i sep-okt og evt. roer 
i oktober-nov. Samlet set vurderes høst af grovfoder at ville berøre transport til og fra 
ejendommen i ca. 1 måned. Gylleudkørsel sker primært i perioden fra marts til maj. Der 
forekommer dog også tildeling af gylle til græsarealer hen over sommeren samt om ef-
teråret frem til 1. okt. Aabenraa Kommune vurderer, at stigningen i transporter, som vil 
være koncentreret på relativ få dage i året, ikke vil være til uacceptabel gene for de om-
kringboende, som berøres af dette. Det vil specielt være beboerne på Vollerupvej 11 og 
Søagervej 16, som berøres, idet der vil forekomme støj i forbindelse med transporterne. 
Transport af gylle og grovfoder til arealerne beliggende vest for ejendommen vil primært 
ske ad private veje og markveje bag om ejendommen. Disse arealer udgør ca. 50% af 
bedriftens arealer. Transport til øvrige arealer vil primært ske nord ad Vollerupvej og vil 
derfor ikke ledes direkte forbi Vollerupvej 11 og Søagervej 16. Disse arealer udgør de 
resterende 50 % af bedriftens arealer.  
Transport til og fra arealerne ved Vollerup vil ske gennem Vollerup. Disse arealer udgør 
knapt 40 % af bedriftens arealer. For at mindske transportgenerne for beboerne i Volle-
rup skal transport gennem Vollerup med husdyrgødning og hjemkørsel af grovfoder for-
trinsvis ske på hverdage og indenfor tidsrummet 8-16. 
For at mindske generne fra transport er det vigtigt at tilsvinede veje rengøres, hver dag 
efter arbejdets ophør.  
 
Vilkår 
56. Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsy-

net med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske 
spild, skal dette straks opsamles. 

57. Veje der er tilsvinede med husdyrgødning skal senest ved arbejdsdagens slutning 
rengøres. 

58. Transport gennem Vollerup med gylle og grovfoder skal fortrinsvis ske mandag til 
fredag i tidsrummet kl. 07.00 til 18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 07.00 til 14.00, 
dog ikke helligdage. 
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6.6 Støj 
Redegørelse 
Der skelnes mellem vedvarende støj og periodisk støj. Da ejendommen drives med mal-
kerobotter vil malkeanlægget være i drift hele døgnet året rundt. Endvidere vil der kunne 
forekomme støj fra kompressor, som vil være i drift ca. 3.000 timer årligt. I forbindelse 
med foderblanding og udfodring vil der kunne forekomme støj fra transport på ejendom-
men. Denne transportstøj forekommer mindre end 1,5 time dagligt. I forbindelse med 
udkørsel af husdyrgødning primært i foråret samt i forbindelse med høst vil der fore-
komme en del transport til og fra ejendommen.  
 
Der er ikke foretaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder. Dette er ikke skønnet nød-
vendigt grundet anlæggets placering samt typen af støjkilder. Dog er ventilationsanlæg-
get i stald 8 og 9 er af en støjsvag type.   
 
Tabel 18 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Kompressor Teknikrum, værksted 3.000 timer/årligt 

Fodringstider   

Foderblandingsanlæg Maskinhus (fuldfoderrum) 500 timer/årligt 

Udkørsel af husdyrgødning    

Lastbiler m.v. Foderlade (gaffeltruck) 180 timer/årligt 

Markvanding   

Kornvalse   

Malkerobotter robotstald Året rundt 

 
Vurdering 
Byrådets mål er 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 Vollerupvej 13 er beliggende i Det åbne land, Vest og har arealer beliggende 
i det samme område. 
Kommuneplanen fastsætter for dette område ikke retningslinier 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 Vollerupvej 13, 6360 Tinglev er beliggende i 
Det åbne land, Vest. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil væ-
re uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis 
boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, landsbyer, da afstanden 
til områderne er stor. 
Eksempelvis er afstanden til områdecenter Tinglev ca. 2700 meter, og afstanden til 
landsbyen Vollerup er ca. 4400 meter. 
 
En del af driftsarealerne hørende til landbruget er beliggende i umiddelbar nærhed af den 
afgrænsede landsby Vollerup. En del er beliggende nordøst for Gåskær og en større del 
vest for Todsbøl. 
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Der drives landbrug fra bygninger på Vollerupvej 13 ca. 800 m vest for Todsbøl. 
  
Vilkår 
59. Bidraget fra landbruget med adressen Vollerupvej 13, 6360 Tinglev til det ækvi-

valente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land samt i den afgrænse-
de landsby Vollerup ikke overskride følgende værdier: 
 

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

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

Søn og helligdag kl. 07.00 - 22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 

Det åbne land 55 45 40 

Vollerup, 
afgrænset landsby 

55 45 40 

Bebyggelserne Todsbøl 
og Gåskær, 
det åbne land 

55 45 40 

 

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

 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved bo-
liger. 
Støjgrænserne må i landsbyen Vollerup ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest 
støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest 
støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest 
støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets 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. 

6.7 Støv 
Redegørelse 
Der kan forekomme støvgener i forbindelse med hjemkørsel af foder og halm i høst. Det-
te vil specielt kunne berøre Vollerupvej 11 og Søagervej 16, da disse to beboelser er be-
liggende meget tæt ved ejendommen. Transporten går dog ikke direkte forbi disse to 
beboelser.  
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støvgener i forbindelse med håndtering af halm og fo-
der normalt ikke vil forekomme udenfor ejendommens matrikel. Støv vurderes derfor 
ikke at være til væsentlig gene for nærmeste omkringboende.  
 
Vilkår 
Der stilles ingen særlige vilkår i forhold til støv 

6.8 Lys 
Redegørelse 
Der er halogenspots på vest og øst gavlender med tænd/sluk funktion (bygning 8 samt 
10 og 11). Der er alm. lamper mod øst og nord på alle bygninger. Lyset i staldene og 
udenfor er slukket i perioden fra kl. 18.00 til 06.00. I denne periode er der dog vågelys, 
som regulerer sig selv i forhold til lysintensiteten. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at belysningen på ejendommen ikke vil være til gene for 
omkringboende. Der forekommer ikke kraftig arbejdsbelysning, som vil genere naboer og 
forbipasserende, herunder trafikken på omkringliggende veje.  
 
Vilkår 
Der stilles ingen særlige vilkår i forhold til belysning på ejendommen. 
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7 Påvirkninger fra arealerne  

7.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Oversigt over ejede/ forpagtede arealer findes i bilag 1, afsnit 4.1.3 og aftalearealerne er 
i afsnit 4.1.4. 
 
Bedriftens udspredningsarealer består af ejede og forpagtede arealer. Der er i alt 194,31 
ha til udspredning heraf er 33,09 ha forpagtet. Derudover er der 5,23 ha som er registre-
ret som § 3 eng hørende til Vollerup Byvej 0 og 2,78 ha hørende til Vollerupvej 13, som 
udelukkende anvendes til afgræsning. Der er desuden et forpagtet §3 engareal tilhørende 
Søagervej 10. Dette areal anvendes ligeledes udelukkende til afgræsning. Derudover er 
der græsningsaftale på 6,6 ha § 3 moseareal. Disse arealer er mærket med * i nedenstå-
ende tabel og anvendes ikke til udspredning af husdyrgødning. Dertil kommer 20,31 ha 
gylleaftale. Til aftalearealerne afsættes i alt 28,44 DE kvæggylle. Aftalearealerne ligger 
ikke indenfor nitratklasser, nitratfølsomt indvindingsområde eller indenfor områder der 
afvander til fosforfølsomme recipienter. Aftalearealerne ligger ikke i opland til målsatte 
søer. 3 aftalearealer (mark 104,0105 og 107) ligger indenfor Natura 2000 området Ting-
lev Sø og Mose, Ulvemosen og Terkelsbøl Mose (F62). Da disse arealer er almindelige 
landbrugsarealer i omdrift og der ikke sker nogen væsentlig ændring i arealanvendelse 
og gødskning er der ikke fundet anledning til at kræve § 16 arealgodkendelse af aftale-
arealerne indenfor Natura 2000 området..  
 
Arealerne er hovedsageligt grovsandet jord (JB 1). Disse udgør ca. 75 % af arealet. Hu-
musjordene udgør ca. 13 %. Øvrige arealer er JB 3 og JB4. Ingen af arealerne er dræne-
de. En del af arealerne kan vandes.   
 
Tabel 19. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer, gylleaftaler og græs-
ningsaftaler 
Ejede arealer  
Navn Adresse (mat. Areal) Udbringningsareal  

ha 
 

Sven Johannsen Vollerupvej 13 59,83+ 2,78*  
 Vollerupbyvej 75,19 + 5,23*  
 Ingebølvej 26,17  
Forpagtede 
arealer 

 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

Forpagtningens 
varighed  
 

Jørn Bach Todsbølvej 46 14,40  
Viggo Brodersen Søagervej 2 6,20  
Jan Peter Ley Porsøvej 2 10,20  
Nis Tinglef Søagervej 10 2,8*  
M. Callesen Vollerupvej 25 2,29  
Gylleaftale    
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
Gylleaftalens va-
righed 

Bent Hansen Ulvemosevej 16 12,97  
Nis Tinglef Søagervej 10 7,34  
Græsningsaf-
tale 

   

Navn Adresse Græsningsareal ha Græsningsafta-
lens varighed 

Viggo Brodersen Søagervej 2 6,60*  
 
I alt 17,41 ha anvendes udelukkende til afgræsning. På arealet med græsningsaftale af-
græsses med et antal dyr svarende til svarende til maksimalt 0,8 DE/ha, hvilket også for 
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de 2,78 ha inde i Ulvemosen (Vollerupvej 13). På de øvrige arealer afgræsses svarende 
til maksimalt 1,4 DE/ha. I alt afsættes i henhold til ansøgningen således 16,94 DE ved 
afgræsning udenfor udbringningsarealerne.  
 
Til rest er til udspredning på egne og forpagtede arealer 444,81 DE fordelt på 194,31 ha. 
Dette svarer til 2,29 DE/ha. Ejendommen anvender muligheden for 2,3 DE/ha, hvilket 
bl.a. indbefatter at minimum 70% af arealerne skal være med roer, græs eller græsefte-
rafgrøder. Under disse forudsætninger er der tilstrækkelig med udbringningsareal i hen-
hold til de generelle harmonikrav. 
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Kort 5: udbringningsarealerne og Natura 2000 
 
Bilag 1.8 viser udbringningsarealernes placering foruden arealer der anvendes til afgræs-
ning. 
 
Vurdering 
Harmoniarealet til en produktion på 490,19 DE beregnes til 213,13 ha ved anvendelse af 
reglerne om 2,3 DE/ha. En del af opdrættet afgræsser § 3 engarealerne samt et § 3 mo-
seområde (græsningsaftale). § 3 engarealerne kan af Kommunen tillades afgræsset eks-
tensivt med et dyretryk på 1,4 DE/ha, som gennemsnit over året. Mosen tillades kun 
afgræsset med hvad der svarer til 0,8 DE/ha. Dette svarer til i alt 16,94 DE som angivet 
ovenfor. Dette svarer til at 100 stk. opdræt 6-28 mdr. afgræsser arealerne i 4 mdr. om 
året.  
Med arealer til afgræsning og gylleaftaler er der tilstrækkelig areal til udbringning af hus-
dyrgødningen fra bedriften. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er sammenhæng mellem bedriftens jordtilliggende 
og husdyrproduktionen med nuværende gældende harmonikrav og dyreenhedsberegning 
for kvæg gældende efter 1. aug. 2009 og før 1. aug. 2010, som denne godkendelse er 
givet på baggrund af.  Den miljømæssige vurdering af udspredningsarealerne er sket ud 
fra de opgivne arealer i husdyrgodkendelse.dk. En udvidelse eller ændring af udspred-
ningsarealerne vil ikke kunne ske uden at kommunen først har vurderet arealerne. 
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Vilkår 
60. På bedriften skal der anvendes et sædskifte der opfylder kravene til 2,3 DE/ha. 
61. På bedriften må der maksimalt anvendes 2,29 DE/ha. 
62. Der skal foreligge skriftlige aftaler på forpagtninger og husdyrgødningsaftaler af 

mindst 1 års varighed.  
63. Der skal afsættes husdyrgødning svarende til 28,44 DE til aftalearealer. 
64. 16,94 DE husdyrgødning skal afsættes ved afgræsning på arealer udenfor ud-

bringningsarealerne. 
65. Græsningstrykket på mark 24, 56 og 56-1, på bilag 1.8, må ikke overstige 1,4 

DE/ha. 
66. Græsningstrykket på græsningsaftalen med Søagervej 2 må ikke overstige 0,8 

DE/ha (mark 101 på bilag 1.8). 
67. Der må kun udbringes husdyrgødning på de arealer, der fremgår af bilag 1 tabel 

4.1.3 og som er vist som udbringningsarealer på oversigtskort kort 5. 
68. Udskiftning af udspredningsarealer skal anmeldes til kommunen senest 1. aug. 

forud for det planår arealerne skal anvendes til udspredning af husdyrgødning. 
69. Nye udspredningsarealer skal vurderes af kommunen inden de kan anvendes til 

udspredning af husdyrgødning. 
70. Tilladelse til gyllesepareringsanlæg skal ansøges hos kommunen. 

7.2 Beskyttet natur 
§ 3 natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ovennævnte (afsnit 6) ”§ 7 arealer”, som kan blive på-
virket af ammoniakemissionen fra udspredningsarealerne på Hyllegård. Vurderes det at 
være tilfældet, kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud 
over Husdyrlovens fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af visse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m. m.  
 
Beskrivelse og vurdering 
Enkelte af bedriftens udspredningsarealer grænser op til § 3 beskyttet natur. Mark 57 
grænser op til et § 3 engareal nord for marken. Mark 16-17 grænser op til et mindre mo-
seområde. Mark 10, 11 og 11-1, 7, 18, 19 og 21 omkranser mose og engområde i Natura 
2000 området Ulvemosen. 
I forbindelse med enkelte af markerne findes § 3 beskyttede vandhuller. I mark 8/9 er 
der to vandhuller, i mark 10 yderligere et. Mark 20 og mark 31/33 omkranser et vand-
hul. Derudover findes der flere mindre vandhuller i mark 44, 45/46 og 48. 
 
Vandhullerne nærmest Hyllegård er besigtiget jvn afsnit. 6.1.  
 
Bedriften driver 3 marker som er engarealer beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Disse arealer anvendes udelukkende til afgræsning og modtager således kun 
husdyrgødning afsat ved afgræsning. Det drejer sig om mark 24, mark 56 og 56-1. Mar-
kerne udgør i alt 8 ha.  Derudover er der en græsningsaftale som omfatter 6.60 ha. Det-
te areal er § 3 beskyttet mose. 
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Kort 6: Udbringningsarealerne i forhold til §3 natur 
 
Moser 
Markerne 10, 11 og 11-1, 7, 18, 19, 21 og 16-17 grænser op til § 3 mosearealer. Dele af 
Ulvemosen kan betegnes som højmose og/eller specielt næringsfattige moser og er der-
for omfattet af Husdyrlovens §7. Moserne er besigtiget i forbindelse med denne godken-
delse. På nær mosen ved mark 16-17 så liggerne moserne indenfor Natura 2000 område. 
Der er stillet vilkår om nedfældning af husdyrgødning indenfor 1.000 m af Natura 2000 
området jvn. Vilkår 76. Dvs. på arealerne op til moserne nedfældes husdyrgødning på 
sort jord og græs. Det er ansøgers ansvar at gyllen nedfældes så ammoniakfordampning 
reduceres maximalt. Dette vurderes, at nedsætte den luftbårne ammoniakbelastning til 
moserne fra de arealer, hvor afgrøden er græs eller sommerafgrøder, mens ammoniak-
belastningen fra arealer med vintersæd, vil være uændret. Da ejendommen benytter sig 
af muligheden for 2,3 DE/ha vil langt hovedparten af afgrøderne være forårssåede eller 
græsarealer, hvilket betyder at langt størstedelen af husdyrgødningen vil blive udbragt 
ved nedfældning.  
 
Mark 12, jf. bilag 1.8, som kun anvendes til afgræsning, ligger midt inde i Ulvemosen og 
er på alle sider omgivet af §3 natur. Mose O, ligger øst for mark 12, og mose I ligger 
mellem mark 12 og mose O. Naturtilstanden for mose O er vurderet som værende god. 
Arealet afgræsses, og det vurderes som vigtigt, at denne afgræsning fortsætter, da den 
kompenserer for næringsstofberigelsen via luften og for den høje baggrundsbelastning. 
Arealet er en del af græsningsaftalen med Viggo Brodersen, Søagervej 2. Arealet afgræs-
ses med maksimalt 0,8 DE/ha.   
 
Enge 
Markerne 18, 19, 11-1 og 57 grænser op til § 3 engarealer. Engarealerne grænsende op 
til mark 11-1 og 57 afgræsses af ansøgers dyr. Engarealer har tålegrænser på 15-25 kg 
N/ha/år og er derfor ikke ekstrem næringsstoffølsomme. Engarealerne beliggende op til 
bedriftens udspredningsarealer vurderes at være relativ næringsrige og deres tålegrænse 
ligger derfor i den høje ende.   
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Vandhuller 
Begge vandhuller i mark 8/9 vurderes til at være ynglested for padder herunder bilag IV 
arten spidssnudet frø. Begge vandhuller er næringsstofberigede. Det nordligste vandhuls 
naturstilstand vurderes som værende ringe og det sydligste som værende moderat. På 
det nordligste er der udtrådte brinker.  
 
Vandhullet i mark 10 er ligeledes næringsstofberiget. Naturtilstanden en ringe. 
 
Vandhullet i mark 31/33 er ligeledes næringsstofberiget. Der fodres ænder i vandhullet. 
Naturtilstanden er vurderet ringe.  
 
Vandhullet i mark 20 er næringsstofberiget og under tilgroning med dunhammer. 
 
Vandhullerne ved mark 44, 45/46 og 48 er ikke besigtiget med vurderes ligeledes at væ-
re næringsstofpåvirkede, da de er beliggende midt inde på dyrket areal og alle er mindre 
end 200 m2.  Vandhuller større end 100 m2 er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens §3. 
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Kort 7: vandhuller i nærområdet til Hyllegård 
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Kort 8: vandhuller ved Vollerupbyvej 
 
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. Derfor stilles 
der vilkår om overholdelse af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer rundt om 10 
vandhuller (A, B, C, D og E jf. kort 7 og F, G, H, I og J kort 8), der forekommer på eller 
op til udbringningsarealerne. Størrelsen af bræmmer afhænger af terrænforholdene op til 
vandhullet og vil være større på faldende terræn end på fladt terræn. Terrænet er i dette 
tilfælde fladt og der kræves således 2 m dyrkningsfrie bræmmer.  
 
Vandløb  
En del af bedriftens udspredningsarealer grænser op til vandløb, der afvander til Ulvemo-
sen. Det drejer sig om hovedparten af arealerne beliggende umiddelbart vest for ejen-
dommen ind mod Ulvemosen. Det vedrører mark 7, 8/9, 10, 11-1, 12, 19, 20 og 21. 
Mark 16-17 afgrænses mod nord af Porså og mod syd til Terkelsbøl å. 
Markerne 51, 52, 53/54 og 55 grænser op til Søderup å og og markerne på nær mark 51 
grænser mod syd op til et mindre vandløb, som har udløb til Søderup å. Mark 57 og 58 
grænser ligeledes op til Søderup å. Markerne 44, 45/46 og 47 grænser ligeledes mod 
nord op til et mindre vandløb med udløb til Søderup å.  
Markerne 28 og 30 grænser op til et vandløb med udløb til Terkelsbøl Å. 
 
Vurdering 
Det vurderes at beskyttelse af vandhuller og vandløb sikres gennem bræmmer, som hin-
drer direkte overfladeafstrømning af næringsstoffer til vandmiljøet. Terrænet er fladt og 
det vurderes at 2 m bræmmer er tilstrækkelig.  
 
Vilkår 
71. Der skal være mindst 2 m bræmmer omkring vandhullerne ved mark 31/33, 

mark 8/9, mark 10 og mark 20, mark 44, 45/46 og mark 48.  
72. Der skal være mindst 2 m bræmmer langs § 3 beskyttede vandløb, som ikke i 

forvejen er omfattet af 2 m bræmmepligt. Det vedrører mark 11, 11-1, 44 44/45 
og 48.  
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73. Der må ikke etableres afvandingsgrøfter/render på markerne til afledning af vand 
til åer, bække, grøfter, dræn eller søer. 

7.3 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 

Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken, men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser dog til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen, og hvor hurtigt nitraten føres til vandløb eller søer. På dræ-
nede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på udrænede arealer, 
hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - 
Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt 
kort). Når kvælstoffet er nået ud i vandløbene er reduktionen meget lav, 2 % ca., dvs. 
stort set al den kvælstof, der ender i vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 
2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et 
nationalt kort). 
 
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. 
 
Husdyrloven stiller krav om begrænsning i tilførsel af kvælstof til overfladevand, hvis et 
husdyrbrug, der ønskes etableret, ændret eller udvidet, har udbringningsarealer, der af-
vander til særligt sårbare vandområder i Natura 2000 områder. For landbrug, der afvan-
der til sådanne naturområder, stilles krav om et lavere husdyrtryk pr. hektar, end de 
generelle harmoniregler giver mulighed for. 
Kravene stilles kun til arealer, der ligger indenfor områder, der ifølge Skov- og Natursty-
relsens kortværk er omfattet af nitratklasse 1, 2 eller 3. Nitratklasserne er baseret på 
overfladevandområdernes kvælstoffølsomhed samt størrelsen af reduktionspotentialet 
(hvor meget nitrat der omsættes i jorden) (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvælstof-
reduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). 
 
Redegørelse 
Ingen af udbringningsarealerne ligger indenfor områder, der er udpeget som nitratklasse 
1, 2 eller 3. Der er således i hht. lovgivningens beskyttelsesniveau for nitrat til overflade-
vand ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealerne. Ingen af udbring-
ningsarealerne ligger i opland til målsatte søer. 
 
Arealerne afvander via forskellige vandløbssystemer til Grønå og videre til Magisterkro-
gen, Rudbøl sø og Vidå. Dvs at alle arealerne afvander til Vadehavet.  
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på i alt 197,09 ha ejede eller forpagtede area-
ler. 16,5 DE afsættes ved afgræsning på § 3 engarealer. Ifølge ansøgningen er ingen af 
de ejede arealer drænede. Flere arealer grænser dog op til vandløb/grøfter og vil i nogen 
grad kunne siges at være drænede/grøftede.  
Beregning af udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealerne til overfladevand viser, at 
der udvaskes 57,9 kg N/ha kg N/ha efter udvidelsen ved DE-max og 57,8 kg N/ha ved 
DEreel, som er 2,29DE/ha. Udbringningsarealerne ligger i et område, hvor kvælstofre-
duktionen ligger mellem 75 og 100%, dvs. der udvaskes maximalt 14 kg N/ha eller 
2.808 kg N i alt til overfladevand fra produktionens udbringningsarealer. Heri er ikke ind-
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regnet at udvaskningen fra 39 ha, der afvander direkte til Ulvemosen er underlagt vilkår, 
som betyder, at udvaskningen er mindre end 57,8 kg N/ha ud af rodzonen. Jvn afsnit 7.3 
vilkår 74.  
 
Forholdene omkring vandløb og målsatte søer er beskrevet ovenfor i afsnittet om ”Vand-
løb og målsatte søer”, under ”7.2 Beskyttet natur”. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 75 - 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Beregningerne i Farm N viser at udvaskningen i nudrift er 54,3 kg N/ha. Derved sker der 
en beregnet stigning på 3,5 kg N/ha ud af rodzonen. Efter reduktion vil der maksimalt 
være en stigning på 0,9 kg N/ha. Dvs at der maksimalt er en stigning i udvaskningen til 
overfladevand på 170 kg N/år. Ved beregningen er der ikke taget hensyn til at udvask-
ningen fra de arealer som henlægges med græs vil være mindre. Derfor vil 170 kg N/år 
være overestimeret.  
 
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 Hyllegård. 
 
Vandløbsvedligeholdelsen, i form af grødeskæring og bundoprensning, i dele af Ulvemo-
sen er indtil videre standset, bl.a. fordi der i området er sket store sætninger og koldfor-
brænding af mosejorden, så vandløbenes regulativmæssige bundkote i dag flere steder 
ligger i eller over terræn. Derfor vil der være væsentlig risiko for at vand fra nogle af 
ansøgers arealer på sigt vil oversvømme dele af Ulvemosens arealer. Det er derfor vig-
tigt, at udvaskningen fra disse arealer nedbringes mest muligt under hensyntagen til at 
det fortsat skal være muligt at dyrke jorden i de pågældende områder. Markerne 7, 8/9, 
10, 11, 11-1, 12, 18, 19, 20, 21 og 31/33 afvander gennem mindre grøfter til Ulvemo-
sen. Arealer som afvander til Porså, Søderup Å og Terkelsbøl Å, vil ikke på samme måde 
kunne påvirke Ulvemosen da, afstrømningen gennem disse vandsystemet vil lede vandet 
videre væk fra Ulvemosen.  
 
Ved ompløjning af græsarealer vil der ske en frigivelse af næringsstoffer fra afgrødemas-
sen. Ompløjning tæt på afgrødernes vækst og dermed næringsstofoptagelse sikrer at 
mindst mulig kvælstof tabes til overfladevand og grundvand.  
For at mindske udvaskningen til Ulvemosen gennem de mindre grøftsystemer stilles der 
vilkår om at ovennævnte arealer skal henlægge med græs, der kun må omlægges hvert 
5. år. Ved omlægning af græsarealerne må ompløjningen ikke ske i perioden 1. sep. Til 
1. feb. Dette sikrer at der ikke vil ske en øget mineralisering af næringsstoffer forud for 
vinternedbør og dermed øget udvaskning. Beregninger i FARM-N viser, at udvaskningen 
vil kunne reduceres med ca. 25% i forhold til std. K12 sædskiftet, som i forvejen inde-
holder en stor andel af græs eller græsefterafgrøder. Udvaskningen er beregnet til 42-45 
kg N/ha afhængig af om græsset omlægges med helsæd i vårkorn eller med vårbyg. Ved 
K12 sædskiftet er udvaskningen beregnet til 57,8 kg N/ha. Arealerne, der afvander gen-
nem disse afvandingsgrøfter til Ulvemosen udgør ca. 39 ha.  
 
Beregning af udvaskning er forudsat at gødningsmængderne i ansøgt drift, jf. nedenstå-
ende tabel, fastholdes. Dybstrøelse har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyt-
telsesgraden af dybstrøelse er 45 %, mens den for kvæggylle er 70 %. Forudsætningen 
for beregningerne på udvaskning af nitrat vil ikke være overholdt, hvis der produceres 
mere dybstrøelse end det, der fremgår af ansøgningen. Dvs. for at sikre, at der ikke sker 
en forøget udvaskning stilles vilkår om, at der ikke må produceres og udbringes mere 
dybstrøelse end det ansøgte, jf. nedenstående tabel. 
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Vilkår 
74. Markerne med marknumrene: 7, 8/9, 10, 11, 11-1, 12, 18, 19, 20, 21 og 31/33 

skal dyrkes med græs, som kun må omlægges hvert 5. år. Ved omlægning må 
ompløjning ikke ske i perioden 1. sep. til 1. feb.  

 
75. Der må højest produceres og udbringes en mængde dybstrøelse svarende til det 

ansøgte i tabellen herunder. 

 

7.4 Nitrat til grundvand 

Redegørelse 
Bedriften har ingen udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder.  
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Kort 9: udbringningsarealer og NFI område 
 
I henhold til beregningerne i FARM N ligger udvaskningen under 50 mg nitrat/l 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af at ingen arealer ligger i nitratfølsomme 
indvindingsoplande, samt at udvaskningen ligger under 50 mg nitrat/l at produktionen på 
Hyllegård ikke vil påvirke grundandskvaliteten i negativ retning.  
 
Vilkår 
Der stilles ingen vilkår i forhold til udvaskning til grundvand. 
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7.5 Fosfor til vandløb, søer og kystvande 

Fosfor har stor betydning for søers biologiske kvalitet, idet det oftest er det begrænsende 
næringsstof og dermed er styrende for algevæksten. I fjordene er det i stigende omfang 
fosfor, der påvirker forekomsten af iltsvind. 
Derimod har fosfor mindre betydning for vandløbs biologiske kvalitet. Alligevel er indhol-
det af fosfor i vandløb meget vigtigt, da fosfor transporteres via vandløb til søer og mari-
ne områder. 
 
I modsætning til kvælstof, der generelt udvaskes til grundvand og overfladevand fra hele 
landbrugsfladen, er billedet af fosfor mere kompliceret med flere betydende transportve-
je, der fører det til vandløb, søer eller kystvande. Fosfortab fra landbrugsjorde forgår 
især i forbindelse med tre forhold: 

• Vanderosion (ved overskudsnedbør) eller jordfygning, hvor fosfor tabes sammen 
med jordpartiklerne 

• Udvaskning via dræn og øvre grundvand af vandopløst fosfor. Især på lavbundsa-
realer 

• Nedbrydning af brinkerne i vandløbene. Jo mere fosfor, der er bundet i jordpartik-
lerne, jo større fosfortab 

 
Fosfor bindes hårdt i jorden, men jordens evne til at binde fosfor er ikke ubegrænset, 
derfor er det vigtigt for at undgå fremtidige miljømæssige problemer med fosfor at sikre 
en rimelig balance mellem tilført fosfor og den fosfor, der fjernes af afgrøderne. Hvor der 
tilføres mere fosfor, end planterne optager, er der tale om et fosforoverskud. 
 
Hovedparten af fosfor-tabet sker fra kuperede marker i omdrift langs vandløb og fra 
drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens p-tal (mængden af opløst fosfor i jordvan-
det) er højt, kan der være et stort fosfortab via sprækker til dræn eller grundvand. Hu-
musjords evne til at binde fosfor er mindre end sandjords og især lerjords evne, og der 
vil derfor være større risiko for fosfortab fra humus- og lerjord. 
 
I Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og tilhørende Bekendtgørelse er der fast-
sat generelle beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud. Beskyttelsesniveauet gæl-
der for husdyrbrugsprojekter med udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, der 
afvander til Natura 2000 vandområder, som er overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til de søty-
per, som klassificeres som sårbare recipienter, men hvis beliggenhed ikke kendes endnu. 
 
Kravet til fosforoverskuddet på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som 
afvander 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. Der stilles ikke krav om fos-
foroverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres fosforbalance for hus-
dyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor i handelsgødning. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 6611 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Arealerne får derved et fosfor 
overskud på 8,6 kg P/ha. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 429 kg fosfor fra bedrif-
ten. 
 
Søer er sårbare overfor tilførsel af fosfor, og oftest er søer, der er overbelastede med 
fosfor, præget af masseopblomstringer af alger og uklart vand til følge. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer ligger ikke indenfor oplande til målsatte søer.  
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Kort 10: lavbundsarealer og vandløb 
 
En del af bedriftens arealer ligger i lavbundsområde. Hovedparten af disse er dog belig-
gende i lavbundsområde med okkerklasse I. Det betyder at der er store mængder jern i 
jorden, som kan binde fosfor. Under iltfrie forhold kan der dog ske tab af fosfor fra disse 
arealer, idet jern ikke binder fosfor under reducerede forhold. Arealerne er ikke drænede 
men flere grænser dog op til mindre vandløb og/eller grøfter. Arealerne har dog ikke et 
fald mod vandløbene, der overstiger 6%. Derfor er der begrænset risiko for tab af fosfor 
ved erosion og overfladeafstrømning. Alle vandløb beliggende op til udbringningsarealer-
ne er omfattet af 2 m bræmmepligt eller der er stillet vilkår om 2 m bræmmer. Jvn vilkår 
72. 
 
Enkelte marker har arealer i lavbundsområde okkerklasse II. Det vedrører markerne 51, 
52, 53/54, 55, 57 og 58. Arealerne er ikke drænede men grænser dog op til Søderup å 
og et mindre vandløb, som løber til Søderup Å. Arealerne har dog ikke et fald mod Søde-
rup Å, der overstiger 6 %. Derfor er der begrænset risiko for tab af fosfor ved erosion og 
overfladeafstrømning. Jordbundstypen er grovsandet jord, lerblandet sandjord og dele af 
mark 57 er humusjord. Søderup å og det mindre vandløb, som løber sammen med Søde-
rup å er omfattet af det generelle 2 m bræmmepligt.  
 
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, idet bedriftens arealer ikke grænser op til vandløb, er drænede eller 
afvander til fosfor følsomme Natura 2000 områder i henhold til Skov- og Naturstyrelsens 
kortværk og ej heller til målsatte søer. De fleste udspredningsarealer har lille risiko for 
fosfortab grundet jordtype, manglende dræning og for de fleste arealers vedkommende 
beliggenhed udenfor lavbundsklasserne II – IV, samt at alle arealer er beliggende i fladt 
terræn uden væsentlig fald mod vandløb og grøfter. Derfor vurderes de generelle 2 m 
bræmmepligt og vilkår 71, 72 og 73 at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod udvaskning af 
fosfor til vandløb og søer via overfladeafstrømning og erosion.  
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Vilkår 
Der er stillet vilkår i forhold til bræmmer langs vandløbene og søer . Jvn. vilkår 71, 72 og 
73. 

7.6 Natura 2000 

Redegørelse 
Søderup å afvander til vidåsystemet gennem Slogs å og Grøn Å. Det samme gør Pors Å. I 
Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, der udgøres af habi-
tatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, og fuglebeskyttelsesom-
råde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttelsesområde F60 
Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, samt Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet 
og Ramsarområde 27. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterko-
gen, Fuglebeskyttelsesområderne F63 Sønderådal, F60 Vidå, Tøndermarsken og 
saltvandssøen, F57 Vadehavet og Ramsarområdet 27 indeholder følgende naturtyper og 
arter: 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydebladsplanter eller vandaks 
• 3260 Vandløb med vandplanter 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 

• Mosehornugle 
• Rørdrum 
• Sortterne 
• Rørhøg 
• Hedehøg 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 
 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 
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• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Rødben  

 

 
Flere af arterne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. F.eks. er snæbel 
i Vidåsystemet følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af vandløbet, idet 
det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet nedsættes og 
bunden belægges med et slam/sandlag. 
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og forslag til 
Natura 2000 plan). 
Rudbøl sø er A1 målsat, der er en målsætning med skærpede krav, som anvendes, hvis 
særlige naturværdier ønskes bevaret. Målsætningen er ikke opfyldt ifølge regionplan 
2005-2016 og udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1. 
 
Basisanalysen for F63 Sønderådal siger, at vandkvaliteten i Sønderåen gennem de sene-
ste årtier er forbedret, og vandkvaliteten og næringsbelastning anses ikke for at være en 
trussel mod fuglene på udpegningsgrundlaget (Forslag til Natura 2000-plan, Sønder Ådal, 
område nr. 101). 
 
Ifølge basisanalysen for F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at Vadeha-
vet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvælstofkon-
centrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion af næ-
ringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i be-
gyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål er 
endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være nød-
vendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, nationale 
og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbelast-
ning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 2 (s 
37 og 39)). 
Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadeha-
vet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som væ-
rende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig, hvor Lister 
Dyb er angivet som ringe pga. for høje næringsstofkoncentrationer. For at opnå målop-
fyldelse kræves mindst at tilstanden er god.  
 
Conterra har lavet en opgørelse af antallet af dyreenheder (DE) i oplandet til Lister Dyb.  
En af forudsætningerne for beskyttelsesniveauet i husdyrloven er, at antallet af DE i op-
landet ikke er stigende (notat fra Miljøstyrelsen 15. december 2009). Udgangspunktet i 
husdyrloven er baseret på år 2005. 
 
Resultaterne fra Conterra viser, at har været en jævn og signifikant stigning i antallet af 
DE, dels i hele oplandet til Lister Dyb og dels i Aabenraa Kommune. Stigningen skyldes 
hovedsageligt en stigning i antallet af svin. 
I hele oplandet er antallet af DE siden 2001 steget med 11 %, og i Aabenraa kommune 
er stigningen på 15,5 %. I Aabenraa Kommunes del af oplandet til Lister Dyb er antallet 
af svin steget med 69 % i samme periode. 
Det totale antal DE i Aabenraa Kommunes opland er steget med 6 % siden 2005. 
 
Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal kommunen sikre, at 
planer og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i 
kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra 
allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de 
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arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare eller er til 
hindring, for at området kan opnå gunstig bevaringsstatus og en god tilstand. 
 
Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og hand-
leplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder.  
Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og 
miljøtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 
Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. 
usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vand-
plan 2015. Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring 
for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. 
 
Vurdering 
Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet på 2,29 DE/ha (DE-reel), idet area-
lerne ikke afvander til et Natura 2000 område, der i hht. miljøstyrelsens kortværk udlø-
ser N- og P-klasser. 
 
Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. udvaskning af 
næringsstoffer? 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vidå og Brede Å) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl. 
oplandet i Tyskland). Hyllegård´s udbringningsarealer udgør 194,31 ha. Dvs. at udbring-
ningsarealerne udgør ca. 0,1 % af det samlede opland til Lister Dyb. 
Ifølge tal fra udkast til vandplanen er den gennemsnitlige udledning til Lister Dyb (i peri-
oden 2001-2005) 1727 tons N/år og 70,4* tons P/år (*er oplyst af Miljøcenter Ribe). 
Udledningen af nitrat fra Hyllegård er beregnet til maksimalt 2,8 ton N pr. år. Udvasknin-
gen fra Fosfor udvaskningen fra Hyllegård er ukendt, da der pt. ikke findes modeller, der 
kan beregne denne udvaskning. 
Nitratudledningen fra Hyllegård udgør efter reduktion fra udbringningsarealer til recipien-
ten i alt maksimalt 0,16 % af den samlede udledning til Lister Dyb. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 
vandområdet væsentligt. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000 områder væ-
sentligt pga. nitratudvaskning? 
Udbringningsarealerne til Hyllegård er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 2000 om-
råder”, der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. Arealerne har et 
N-reduktionspotentiale på 76-100 % (ifølge www.miljoeportal.dk). 
Et højt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsivende kvælstofforbindel-
ser omdannes til luftformigt kvælstof eller bindes i jorden, inden de når grundvand eller 
vandløb, forudsat at arealerne ikke er afvandede og drænede. På vandets vej gennem 
vandløb og søer, sker der en yderligere reduktion. 
 
Selvom Hyllegård ligger i opland til et sårbart Natura 2000 område, vurderer Aabenraa 
Kommune, at de generelle harmoniregler sammen med et højt N-reduktionspotentiale og 
med de nye dyreenhedsberegninger, der er trådt i kraft, medvirker til at udvaskningen af 
kvælstof og fosfor på sigt vil falde.  
 
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Hyllegård ikke vil bety-
de en forringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelsesområder. 
 
Vilkår 
Der stilles ingen særlige vilkår i forhold til udvaskning til Natura 2000 området ud over 
de vilkår der er stillet i afsnit 7.3. 
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7.7 Påvirkning af arter med særligt 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 arter, hvor projektområdet ligger indenfor 
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 databaserne 
ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelsesområ-
de. 
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og skovbe-
voksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten forekom-
mer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning 
af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levesteder-
ne i omgivelserne. 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen) – jvn afsnit 7.2 vilkår 71. 
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. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
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 omgivel-
serne. 
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. Løvfrøen yngler i 
mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lavvandede tidvise 
vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngletiden opholder løv-
frøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde, men det kan 
ikke udelukkes at løvfrøen findes i området. 
 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, dog er den fåtallig i Jylland vest for israndslinien. Den yngler i solåbne vand-
huller med rent vand men kan uden for yngletiden opholde sig i dybere vandhuller og 
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vandhuller med forurenet vand. På land kan den findes 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. Mark-
firbenet træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter 
overdrev, råstofgrave, stengæforekommer ikke i forbindelse med Hyllegård og dennes 
arealer, og det vurderes derfor ikke sandsynligt at markfirbenet vil have levesteder, som 
kan trues af produktionen på Hyllegård. Det skal endvidere bemærkes at der i forbindelse 
med udvidelsen ikke udøves fysiske forandrnger på evt. levesteder for 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. Det er ikke sandsynligt at hasselmusen vil være 
forekommende på Hyllegårds arealer. 
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som grøn frø, lille vandsalamander og skrubtudse, der ikke er opført på Habitatdirekti-
vets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de samme be-
tragtninger, som nævnt under padderne ovenfor. 
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at enkelte arter kan forekommer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene i afsnit 7.2 overholdes, at drif-
ten af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke æn-
dres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for 
padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der 
kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i for-
bindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter. 
 
Vilkår 
Vilkårene er beskrevet under afsnit 7.2 om ”Beskyttet natur”  
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8 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet7, 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 ændring8. 
 
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 
relsen9. 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.  
 
                                                 
7 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, kodificeret ved direktiv 
2008/1/EF 
8 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
9 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 husdyrbru-
gets 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 reference dokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 200310. 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. 
  
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 
                                                 
10 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion, 2003 
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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, vurdering og vilkår kan findes, og hvilke vilkår der 
er blevet stillet. 
 
 Tabel 20: Oversigt over BAT 

BAT områder 
Afsnit med redegørelse, 

vurdering  

Management Se nedenstående 

Foder Se afsnit 4.3 og 4.4  

Staldindretning Se afsnit 4.1  

Forbrug af vand og energi se afsnit 4.5  

Opbevaring/behandling af 
husdyrgødning 

Se afsnit 5.2 og 5.6  

Udbringning af husdyrgød-
ning 

Se nedenstående 

Affald Se afsnit 4.8  

Reduktion af ammoniak-
emission 

Se nedenstående 

Reduktion af udvaskning af 
nitrat 

Se afsnit 7.2, 7.3 og 7.4  

Fosforoverskud og udled-
ning af fosfor 

Se afsnit 7.5 

Nødfremgangsmåde, ikke 
planlagte hændelser 

Se afsnit 4.10  

 
Management 
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. Der er netop indkøbt 
en strø/fejemaskine som skal anvendes til renholdelse af sengebåsene. Dette vil formo-
dentlig ske to gange dagligt. I de øvrige stalde strøs med rigelige mængder halm. 
 
Der er lavet beredskabsplan, hvor forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier 
og gylle, brand mv. er beskrevet (se bilag). 
 
BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste 
tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på 
en række områder. På bedriften er der taget følgende forholdsregler: 
 
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. Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, 
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men vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. Energiforbruget 
opgøres dog månedligt. 
Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene efter behov. 
 
Udbringning af husdyrgødning 
BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige 
teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. 
En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, 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 
 
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. Jordbundstypen på arealerne er 
hovedsageligt JB 1 og mindre arealer er jordtype JB3, 4 og 11. 
 
Det er en maskinstation, der står for udbringningen af gyllen. Gyllen køres ud med 25 m³ 
gyllevogn med slæbeslanger. Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra 
marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, 
vindforhold og evt. nedbør). Da gyllen køres ud på veletablerede afgrøder, minimeres 
ammoniakfordampning og lugtgenerne pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i 
planterne. 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er 
ingen stærkt hældende arealer, og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbe-
ne. 
Gylleudbringning sker kun på hverdage og aldrig op til store fester (for så vidt, at der er 
kendskab hertil). 
 
Ansøger anfører, at når der udbringes husdyrgødning og suppleres op til Plantedirektora-
tets norm med handelsgødning, er der forbrugt 15-20 % mindre kvælstof end økonomisk 
optimal mængde. Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyr-
gødningen. Ansøger vil derfor søge den mest optimale form for udbringningsteknik og 
placering i sædskiftet, således fordampningen af ammoniak reduceres mest mulig og 
udnyttelsen af næringsstoffer er størst mulig. Ligeledes vil stigende afgrødepriser flytte 
afgrødernes økonomisk optimale kvælstofniveau højere op, og dermed kræve bedre ud-
nyttelse af husdyrgødning på bedriftens arealer. 
 
Vurdering 
Indenfor bufferzone I og II er der krav om at flydende husdyrgødning skal nedfældes på 
sort jord samt på græsarealer. En væsentlig del af bedriftens udspredningsarealer er 
endvidere beliggende mindre end 1.000 m fra habitatområdet H 98 Tinglev Sø og Mose, 
Ulvemose og Terkelsbøl Mose, som tillige udgør fuglebeskyttelsesområde F62 af samme 
navn. Kravet om nedfældning af husdyrgødning på sort jord og græsarealer udvides til 
også at omfatte arealerne indenfor 1.000 m af habitatområdet. Det skal bemærkes at 
kravet om nedfældning af husdyrgødning på sort jord og græsarealer bliver et generelt 
krav fra 1. jan. 2011 (jvn husdyrgødningsbekendtgørelsen). 
Ansøger har angivet, at kun 40% af dybstrøelsen bringes direkte ud. Da der kun frem-
kommer dybstrøelse fra de mindste dyr, er mængderne begrænset, sammenholdt med at 
der udmuges mindre mængder dagligt fra de mindste kalve og i øvrigt 6-8 gange årligt 
betyder, at det ikke er realistisk, at væsentlig større mængder udbringes direkte til mar-
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kerne. 40 % dybstrøelse direkte ud vurderes som værende tæt på det maksimalt mulige 
under hensyntagen til, at det er små mængder, der udmuges pr. gang. 
Aabenraa Kommune vurderer, at ansøger ud fra ovenstående redegørelse og med krav 
om nedfældning indenfor 1.000 m af § 7 natur og habitatområde vil opfylde BAT i forhold 
til udbringning af husdyrgødning. 
 
Vilkår 
76. Flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græsarealer indenfor 

1.000 m af habitatområde tillige med på arealer beliggende indenfor bufferzone I 
og II i forhold til § 7 natur.  

 
Reduktion af ammoniakemission 
På ejendommen opfyldes det generelle ammoniakreduktionskrav ved, at der etableres 
skraber på spalterne i alle staldafsnit med spalter. Effekten af skraber på spalterne er 
anslået til 20 % reduktion af ammoniakfordampningen fra staldanlægget. Idet der er tale 
om eksisterende bygninger vurderes tiltaget med skraber at opfylde kravet til BAT i for-
hold til anvendt staldteknologi. Se endvidere afsnit4.1. Det generelle ammoniakredukti-
onskrav er opfyldt med 24 kg N ud over kravet.  
I forhold til reduktion af ammoniakfordampningen fra lageret mindskes dette ved at hol-
de et effektivt flydelag, hvilket let naturligt dannes på kvæggylle. Skulle der opstå pro-
blemer med dannelsen af flydelag tilføres beholderne snittet halm eller lignende. Gylle-
beholderne omrøres kun i forbindelse med udbringning, hvilket ligeledes mindsker am-
moniakfordampningen fra lageret. Naturligt flydelag på gyllebeholderne, som kontrolleres 
gennem lovpligtig logbog, vurderes at opfylde kravene til BAT for opbevaring af flydende 
husdyrgødning på ejendommen. Der henvises desuden til afsnit 5.2. Dybstrøelsesmæng-
den på ejendommen er beskeden, idet kun de mindste dyr er opstaldet på dybstrøelse. 
Møddingspladsen er tilstrækkelig stor til at kunne rumme hele den producerede 
dybstrøelsesmængde. Da der ikke sker daglig tilførsel til lageret, skal dette overdækkes i 
henhold til bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelse. Overdækningen mindsker 
ammoniakfordampninger fra lageret med dybstrøelse. 
En væsentlig del af den flydende husdyrgødning nedbringes ved nedfældning, idet mindst 
70 % a arealerne vil være med græs eller forårssåede afgrøder, som følge af at der an-
vendes muligheden for 2,3 DE/ha, hvor mindst 70 % skal bestå af roer, græs og græsud-
læg. En væsentlig del af græsudlægget vil blive udlagt i majs eller vårsæd, hvor gyllen 
typisk vil blive udbragt før såning, dvs på sort jord, og her vil der være krav om ned-
fældning i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen pr. 1. jan 2011. 
Ammoniakfordampningen i forindelse med udbringning af husdyrgødning mindskes væ-
sentligt ved nedfældning, og vil være på niveau med udbringning af handelsgødning.  
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen systematisk er sket en gennemgang 
af, om de teknologier, der er valgt indenfor de enkelte områder, lever op til niveauet for 
BAT, og at bedriften anvender den bedste tilgængelige teknik. 
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9 0-alternativet og andre alternativer 
 
0-alternativet 
Ansøgningen beskriver dels de miljømæssige konsekvenser af produktionen, dels forskel-
len i miljøpåvirkning mellem den ansøgte produktion og den produktion, der kan opret-
holdes, hvis der ikke meddeles tilladelse til produktionsændringen. 
 
Ønsket om produktionsændringen er begrundet i behovet for tilpasning til strukturudvik-
lingen i landbruget. Stigende priser på råvarer samt bortfald af tilskud medfører et behov 
for yderligere rationalisering og effektivisering, herunder øget specialisering og en større 
produktion. Udvidelsen er dermed baseret på, at bedriften fortsat skal være konkurren-
cedygtig, tidssvarende og fastholde beskæftigelsen. 
 
Såfremt der ikke opnås miljøgodkendelse af den ønskede produktionsændring vil ansøger 
stå med en ejendom, der ikke er optimal for vedkommende. Det være sig økonomisk, 
men også med henblik på systematisering og optimering af arbejdsrutiner. Det vil bety-
de, at ansøger på sigt vil være mindre motiveret for at investere i anlægget, hvilket kan 
betyde forringelser for miljøet og dyrevelfærden. En sådan nedslidningsstrategi vil på sigt 
kunne medføre, at ejendommen afhændes. Det vil betyde tab af arbejdspladser på ejen-
dommen og i følgeindustrierne samt bidrage til en yderligere affolkning af landdistrikter-
ne. 
 
Med miljøgodkendelsen vil det for ansøger være muligt at opnå en større rationalisering i 
arbejdsgangen, hvilket vil medføre, at det daglige arbejde udføres på den mest optimale 
måde. Dette vil endvidere sikre, at ansøger får større mulighed for at tiltrække kvalifice-
ret arbejdskraft, der kan være med til at aflaste ansøger i det daglige og sikre, at ansø-
ger opnår mere tid til driftsledelse, når der sker en aflastning i det mere manuelle arbej-
de. 
 
Andre alternativer 
Da der i ansøgningen ikke indgår opbygninger af store driftsbygninger, men blot er ro-
bothus som sidebygning til eksisterende løsdriftsstald giver det ikke mening at angive 
alternativer til placering af anlæg.  
 
Da der er tale om udvidelse i eksisterende bygninger, er der ikke overvejet alternative 
staldtyper. Det er dog blevet vurderet, hvorvidt forskellige ammoniakreducerende tekno-
logien kunne være blevet implementeret. Bort set fra skraber på spalterne er disse dog 
blevet fravalgt af forskellige årsager. Det anføres som begrundelse for fravalget at: 
 
Der er trods producenters lovprisninger fortsat mange indkøringsvanskeligheder, da flere 
af teknikkerne er nye og under udvikling. Gylleforsuring medfører ifølge flere anlægsejere 
nye og kraftigere lugtgener på ejendommen, hvilket ansøger ikke har interesse i. Produ-
center nedtoner denne problemstilling, da det naturligvis ikke er noget der fremmer sal-
get af anlæg. Endvidere medfører forsuring af gylle, at det fremadrettet bliver sværere at 
overgå til økologi, såfremt det skulle være ønsket. Sidst kan det nævnes, at da gylleka-
nalerne for den nye stald og den gamle stald skal forbindes, så er der ikke sikkerhed for, 
at betonen i de eksisterende kanaler har en holdbarhed overfor syrepåvirkningen. 
 
Gyllekøling vil ikke være relevant, da varmen ikke skal bruges i produktionen eller den 
private bolig. Det er genvindes varme fra malkeanlægget til opvarmning af stuehus, 
hvorfor den genererede varme fra et gyllekølingsanlæg ikke vil kunne bruges. Endvidere 
findes der på nuværende tidspunkt ikke forsøg, der viser at gyllekøling har en effekt i 
kvægstalde. 
 
Overdækning af gyllebeholdere er fravalgt, da det med kvæggylle almindeligvis ikke er 
problematisk at etablere et godt flydelag og der er derfor begrænset effekt. Det er end-
videre ikke sikkert, at de eksisterende tanke kan overdækkes pga. deres konstruering og 
etablering. En overdækning medfører endvidere en visuel forurening af ejendommen. I 
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forhold til den miljømæssige gevinst er det vurderet, at investeringen i en overdækning 
ikke er rentabel, da en overdækning ca. koster 100 kr. pr m3. 
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10 Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
I forbindelse med ophør af husdyrproduktionen, vil der enten ske det at ejendommen 
overdrages med alt indhold til en anden husdyrproducent. Hvis dette ikke sker vil anlæg-
get blive tømt for dyr og gødning. Rester af kemikalier og andet affald vil blive bortskaf-
fet iht. kommunens affaldsregulativ. Unødvendige olietanke vil blive sløjfet 
 
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 al affald fra ejendommen sker i henhold 
til den til enhver tid gældende affaldsregulativ er nedenstående vilkår tilføjet.  
 
Vilkår 
 
77. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kontaktes 

med henblik på vejledning og evt. krav om en miljømæssig forsvarlig afvikling af 
virksomheden 
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11 Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der føres ingen skriftlig opgørelse over egenkontrol (bortset fra logbog over flydelag på 
gyllebeholderne). Ejendommen leverer mælk til Arla og følger derfor Arlagårdens ret-
ningslinier. Ejendommen får ca. hvert andet år besøg fra Arlagården.   
 
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. 
Herudover er der en række andre faste procedurer: 
Ventilationsanlæg vaskes 1 gange om året 
Ved overpumpning af gylle tjekkes først om der er plads. 
 
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 den egenkontrol der finder sted i form af ARLA gårdens 
kvalitesprogram sikrer at produktionen dagligt kontrolleres nøje. Derudover er der daglig 
tilsyn med inventar og materiel på ejendommen, som sikrer at produktionen til satdighed 
sker uden unødig resourseforbrug. Dette sammenholdt med nedenstående vilkår til 
egenkontrol vurderes at være tilstrækkelig på ejendommen.  
 
Vilkår 
78. Al dokumentation, der direkte eller indirekte kan være med til at beskrive hus-

dyrbrugets påvirkning af natur og miljø, skal opbevares i mindst 5 år og forevises 
Aabenraa Kommune på forlangende. Denne dokumentation skal have en sådan 
form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i denne miljøgodkendelse er over-
holdt. 

79. Til dokumentation for at vilkår vedrørende produktionsniveauer er overholdt, skal 
der opbevares indberetninger til CHR. 

80. Den ovennævnte dokumentation skal have en sådan form, at den tydeligt kan 
vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt – uanset driftsmæssig sammen-
hæng med andre produktioner. 

81. Der skal føres journal over aflevering af affald med mængde, transportør, og 
modtager. 

82. Gyllebeholderne skal tømmes én gang om året, hvor de skal gennemgå et visuelt 
eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen registreres i logbogen 

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

84. Følgende skal registres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften: Hvornår 
der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og hvornår. Hvornår der er foretaget 
rengøring/desinfektion af staldene, med hvilke midler mængde og hvordan. For-
pagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) mv. 
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12 Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 
om miljøgodkendelse af husdyrbrug og kan i medfør af lovens § 76 påklages til Miljøkla-
genævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa Padborg eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune 
sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 25. august 2010 i Aabenraa Ugeavis. En 
evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den 22. september 
2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugslovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre Miljøkla-
genævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel 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 nedstående: 

• Ansøger Sven Johannsen, Hyllegård, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev* 
• Nabo Malene Skøtt og Kurt Møllevang Larsen, Vollerupvej 11, 6360 Tinglev* 
• Nabo Gerda og Verner Beck, Søagervej 16, 6360 Tinglev* 
• Nabo Christina og Frank Ludvigsen, Todsbøl Gl Skolevej 10, 6360 Tinglev* 
• Modtager af husdyrgødning og nabo Birte og Nis Tinglef, Søagervej 10, 6360 Ting-

lev* 
• Forpagter Jørn Bach, Todsbøjvej 46, 6360 Tinglev* 
• Forpagter Viggo Brodersen, Søagervej 2, 6360 Tinglev* 
• Forpagter Jan Peter Ley, Porsøvej 2, 6360 Tinglev* 
• Forpagter M. Callesen, Vollerupvej 25, 6360 Tinglev* 
• Modtager af husdyrgødning Bent Hansen, Ulvemosevej 16, 6360 Tinglev* 
• Miljørådgiver Birgitte Popp Andersen, Landbosyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, 

bpa@landbosyd.dk* 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk* 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 

Ribe, syd@sst.dk* 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk*  
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• 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@ferskvandsfiskeriforening.dk*  
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk* 

 
* har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering. 
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13 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 5248, version 10, genereret 

den 28. april 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 10. maj 2010 
1.1. Bygningsskitse 
1.2. Afløbsplan 
1.3. Tankattest 
1.4. Beredskabsplan 
1.5. Kapacitetsberegning 
1.6. Gylleopbevaring 
1.7. Gylletransport 
1.8. Oversigt over arealer           
1.9. Supplerende tekst til ansøgning 
1.10. Fuldmagt 
1.11. Logskema 
1.12. BAT beregninger på etablering af præ-fabrikeret gulve i stald 1.1.1 og 1.1.2 
1.13. BAT beregninger på etablering af forsuringsanlæg i stald 1.1.1 og 1.1.2 

 
2. Lokalisering i forhold til byzoner mv. 

 
3. Lokalisering i forhold til byggelinjer mv.  

 
4. Tilladelser til vandindvinding 

 
5. Jordtype 

 
6. Konsekvensområdet 
 
7. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af 26. juli 2010 fra Danmarks Naturfred-

ningsforening 
 

8. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af 3. august 2010 fra Viggo Brodersen 
 

9. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af 3. august 2010 fra Det Økologiske 
Råd  

 
 






























































































































































































































































































