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Datablad 
 
Titel:  Miljøgodkendelse af malkekvægbruget på Skovhusvej 5, 6372  
  Bylderup Bov. Miljøgodkendelsen er meddelt i medfør af § 12 stk. 2 
  I Lovbek. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af  
  Husdyrbrug. 
 
Sagsnr.:  07/14541 dok.174 
 
Godkendelsesdato: 21. juli 2010 
  
Ejer af ejendommen: Christian Hoeck, Skovhusvej 5, 6372 Bylderup Bov  
 
Telefon nummer: 7476 1256 
    
Matr. nr.:  169 Burkal Ejerlav, Burkal m.fl. 
 
CVR nr.:  81088756 
 
CVR/p nr.:  81088756 
 
CHR nr.:  49666 
 
Ejendomsnr.: 5800012339 
 
Miljørådgiver: LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev, tlf.: 74642933,  
  Karen Feddersen 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune    
  
Sagsbehandler, miljø: Susanne Niman Jensen, Aabenraa Kommune 
 
Kvalitetssikring, miljø: Bitten W. Lorenzen, aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, natur: Birgitte Myrtue, Aabenraa Kommune 
 
Kvalitetssikring, natur:    Tina L.S. Hjørne, Aabenraa Kommune 
 
Tønder Kommunes miljø – og naturafdeling har vurderet arealerne, der ligger i Tønder Kommune, 
og denne vurdering er implementeret i godkendelsen. 
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1. Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Christian Hoeck har ansøgt om en §12 stk. 2 miljøgodkendelse af bedriften Skovhusvej 5, 6372 
Bylderup Bov. Ansøgningen er indsendt til kommunen igennem Miljøstyrelsens elektroniske 
ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af 
afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. 
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 25. maj 2007, seneste revision af ansøgning er med skema 
nr. 3301 version 14 indsendt til Aabenraa Kommune 5. juli 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk 5. juli 2010. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af eksisterende kostald og malkekvægbesætning samt etablering 
af ammekobesætning på 5 ammekøer.  
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring af 
bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage 
mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2009 om husdyrbrug og dyrehold 
for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse er i nudrift 
beregnet til 196,5 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 286,2 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 tilladelse og 
godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregningsfaktorerne for 
beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændringer af 
bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage 
mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 225,2 dyreenheder (nye DE) og ansøgt drift 330,8 
dyreenheder (nye DE). 
 
Udvidelsen betyder en forøgelse i antal af malkekøer og opdræt og etablering af 
ammekobesætning på 5 ammekøer og omfatter i tilknytning til de eksisterende bygninger: 
 

• udvidelse af eksisterende kostald med (63 x 37) mL = 2331 mL 
• etablering af betonplads til kalvehytter 
• etablering af dybstrøelsesbokse til kalve, kvier og ammekøer 
• opsætning af silotank til mælk  
• randzone og forplads omkring eksisterende plansiloanlæg  
• ny gyllebeholde på 5000 mN 
• teltoverdækning af eksisterende gyllebeholder på 3000 mN 
 

Derudover etableres der skrabere på spaltearealet i løsdriftstalden, den eksisterende malkestald 
fjernes, og der indsættes 3 malkerobotter. 
 
Udvidelsen af dyreholdet er foretaget. Der er etableret en betonplads til kalvehytter, 
dybstrøelsesbokse til kalve, kvier og ammekøer i laden samt randzone og forplads omkring 
eksisterende plansiloanlæg. Desuden er der opsat en silotank til mælk, og der er etableret 
skrabere i løsdriftstalden. Der er således tale om en lovliggørelsessag. 
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Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Aabenraa Kommune med bistand fra NIRAS. 

 

1.2 Ikke teknisk resumé 
 

Anlægget 

Udvidelsen omfatter udvidelse af eksisterende kostald, etablering af betonplads til kalvehytter, 
etablering af dybstrøelsesbokse til kalve, kvier og ammekøer i laden, etablering af randzone og 
forplads omkring eksisterende plansiloanlæg, opsætning af silotank til mælk, etablering af 
skrabere i løsdriftstalden, etablering af gyllebeholder på 5000 mN med overdækning, etablering af 
overdækning af eksisterende gyllebeholder samt nedrivning af eksisterende malkestald og 
opsætning af 3 malkerobotter.  

 

Ansøgningens omfang 

Der søges om godkendelse til et fremtidigt kvæghold str. race på 185 årskøer, 150 årsopdræt (6-
26 mdr.), 43 årskalve (0 – 6 mdr.) og 5 årsammekøer svarende til 330,8 DE. 

Ejendommen har en tilladelse til 130 årskøer str. race 25 årskalve (0-6 mdr.) og 100 årsopdræt 
(6-28 mdr.) svarende til 225,2 DE. 

 

Ammoniakreducerende miljøteknologi 

Den krævede reduktion på 15 % af ammoniakemissionen opnås ved at etablere skrabere i 
løsdriftstalden. Desuden etableres der fast overdækning på den nye gyllebeholder og på den 
største af de 2 eksisterende gyllebeholdere.    

 

Gødningsopbevaring og håndtering 

Gylle vil i den fremtidige drift blive opbevaret i den eksisterende gyllebeholder på 3000 mN, den 
lejede gyllebeholder på 1700 mN og den nye gyllebeholder på 5000 mN. Desuden rummer 
gyllekanalerne 350 mN. Der bliver en samlet kapacitet på 10050 mN. Normproduktionen er på 
4656 mN inklusive rengøringsvand, drikkevandsspild og godskrevet det sparede regnvand grundet 
overdækning af de 2 største gyllebeholdere. Til normproduktionen skal lægges 1750 mN vand fra 
plansiloanlægget og 511 mN vand fra den befæstede plads til kalvehytter. Det giver et samlet 
behov på 6917 mN flydende gylle og spildevand. 

 

Fast møg og komposteret dybstrøelse opbevares enten i gyllebeholderne, midlertidigt på 
ensilagepladsen eller det lægges i markstak, hvis det ikke er muligt at bringe det direkte ud og 
nedpløje det.  

Kravet om 9 mdr’s opbevaringskapacitet er således opfyldt.   

 

Transport 

Det samlede antal transporter forventes at stige fra 755 til 979 transporter om året. I ansøgt drift 
vil der være 397 transporter med gylle, hvoraf 102 læs køres ud ad interne markveje. 
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Størsteparten af de resterende læs køres ad Skovhusvej. En mindre del køres ad Vrågårdvej og 
ganske få transporter går igennem Burkal. Ansøger tilstræber, at varsle de berørte i Burkal inden 
gyllekørsel. 

Omfanget af transporter af mælk og dyr, samt levering af diverse råvarer ændres ikke væsentligt 
ved udvidelsen, da der i de fleste tilfælde, vil tages større mængder pr. kørsel.   

 

Spildevand og overfladevand 

Spildevand fra malkerum og stald ledes til gyllebeholder. Sanitært spildevand fra stuehuset ledes 
til nedsivningsanlæg, og tagvand fra driftsbygninger ledes til grøft.  

 

Lugt, støv og støj 

Da udvidelsen sker i tilknytning til det eksisterende byggeri, og da udvidelsen iflg. beregningerne 
ikke vil medføre uacceptable lugtgener for naboerne, forventes der ikke at blive problemer med 
lugt. I forhold til nudrift forventes der ikke at blive et problem med støj og støv for de 
omkringboende, da udvidelsen ikke vil medføre væsentlige støv og støjgener udenfor anlægget 
areal. 

 

Arealer 

Udbringningsarealerne ligger fortrinsvis samlet omkring ejendommen, en del ligger i Tønder 
Kommune og et par ved Rens. Harmonikrav og beskyttelsesniveauer er overholdt. 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvaskning til 
overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områder, der er sårbare 
for nitratudvaskning. 
 

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. Det nærmeste 
§ 7 område ligger 2,7 km syd for ejendommen. Indenfor 1000 m fra Skovhusvej 5 ligger et 
mindre antal beskyttede mosearealer, engarealer og vandhuller, som ikke er næringsfattige 
naturtyper. Skovhusvej 5 ligger indenfor Natura 2000 området Sønder Ådal, der er udpeget som 
fuglebeskyttelsesområde.  
 

Bedst tilgængelige teknologi (BAT) 

Det vurderes, at ansøger anvender BAT indenfor: 

• Opbevaring af husdyrgødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholdere, der kan modstå 
mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderne tømmes hvert år og inspiceres 
visuelt. Der er enten fast overdækning eller naturligt flydelag. Komposteret dybstrøelse 
der køres i markstak overdækkes straks med lufttæt materiale. Anden fast gødning 
kommes enten i en gyllebeholder eller oplagres midlertidigt på ensilagepladsen.  

• Udbringning af husdyrgødning, da der ikke køres på vandmættet, oversvømmet, frossen 
eller snedækket areal. Mængden af tilført husdyrgødning tilpasses afgrødernes behov via 
mark- og gødningsplaner. 
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• Vand – og energiforbrug, da der genvindes varme fra nedkøling af mælken, der anvendes 
til opvarmning af stuehuset, og der anvendes et spareprogram på vaskeanlægget, hvorved 
mængden af energi og vand reduceres. 

• Foder, da der tages grovfoderanalyser, og der udarbejdes foderplaner på baggrund af 
analyserne. Ensilagen opbevares i siloer, hvorved spild undgås. 

• Management, da der bl.a. udarbejdes mark – og gødningsplaner og 
malkekvægbesætningen er tilmeldt ydelseskontrol. 

• Staldindretning, da der etableres spalteskrabere i løsdriftstalden, der kører 12 gange i 
døgnet, og som virkemiddel til at opnå BAT – niveau i stalden, etableres der 
teltoverdækning på de 2 største gyllebeholdere. 

• Affaldshåndtering, da affaldet sorteres og afhændes til godkendte modtagere. 

 

Alternativer og 0-alternativer   

Ansøgningen beskriver dels de miljømæssige konsekvenser ved produktionen, dels forskellen i 
miljøpåvirkningen mellem den ansøgte produktion og den produktion, der kan opretholdes, hvis 
der ikke meddeles godkendelse til produktionsændringen.  

 

Ønsket om produktionsændringen er begrundet i behovet for strukturtilpasning. Stigende priser 
på råvarer og faldende priser på mælk og kød medfører et behov for øget rationalisering og  
større produktion. Udvidelsen i malkekvægbesætningen og etablering af malkerobotter er således 
begrundet i at bedriften stadig skal være konkurrencedygtig og tidssvarende. Udvidelsen af 
løsdriftstalden er begrundet i dyrevelfærd. 

 

Meddeles der ikke miljøgodkendelse af udvidelsen og ændringen vil det betyde dårligere økonomi, 
dårligere dyrevelfærd og færre arbejdslettelser. 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. 

 

Gylleforsuring fravælges, da der ikke er proportionalitet i investeringen. Udfra en 
proportionalitetsbetragtning er det valgt at etablere spalteskrabere i hele løsdriftstalden samt 
overdække de 2 største gyllebeholdere.  

 

Landskabsinteresser 

Ejendommen ligger udenfor bygge – og beskyttelseslinjer og indenfor uforstyrret landskab, hvor 
der kun må bygges erhvervsnødvendigt byggeri. Det er vurderet, at udvidelsen af den 
eksisterende kostald og opførelse af ny gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri.   

Eksisterende kostald forlænges med 30 m i samme materialevalg som det eksisterende byggeri. 
Der etableres en betonplads til kalvehytter. Der etableres en ny gyllebeholder, og der sættes 
teltoverdækning på den størst af de eksisterende gyllebeholdere samt på den nye. Der er 
etableret beplantning vest for stalden og der vil blive etableret et 3 - rækkede læhegn omkring 
den nye gyllebeholder.  
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Vurdering 

Aabenraa Kommune 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 udvidelsen 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 Skovhusvej 5, 6372 Bylderup – Bov. 
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1.3 Meddelelse af miljøgodkendelse 
 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø og Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 12 stk. 
2 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 
udvidelsen på  husdyrbruget på Skovhusvej 5, 6372 Bylderup Bov: 
 
Fra:  225,2 DE kvæg, tung race  

- 130 årskøer  
- 25 kalve 0-6 mdr. 
- 100 opdræt 6-28 mdr. 
 

Til: 330,8 DE kvæg, tung race 
- 185 årskøer str. race 9234 kg mælk2 
- 43 årskalve 0-6 mdr. 
- 150 årsopdræt 6-26 mdr. 
- 5 årsammekøer 

    
 

Og: -   udvidelse af eksisterende kostald 
 -   etablering af betonplads til kalvehytter 

- etablering af dybstrøelsesbokse til kalve, kvier og ammekøer i laden 
- opsætning af silotank til mælk 
- etablering af randzone og forplads omkring eksisterende plansiloanlæg 
- gyllebeholder på 5000 m³ med teltoverdækning 
- teltoverdækning af eksisterende gyllebeholder på 3000 mN 
- nedrivning af eksisterende malkestald og indsættelse af 3 malkerobotter 
- etablering af skrabere i løsdriftstalden 

  
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Skovhusvej 5, 
6372 Bylderup Bov. 
 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at følges miljøgodkendelsens vilkår for lokalisering, indretning og 
drift af husdyrbruget, vil udvidelsen ikke medføre en væsentlig virkning på miljøet. 
 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må herefter 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. 
 
Med denne godkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 21. juli 2018. 
 

                                                 
2 9234 kg mælk svarer til normen. Dvs. beregning af DE er sket udfra norm. 
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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 godkendelsens 

meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

• der sker væsentlige ændringer i den bedst 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. 

 
Godkendelsen 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 planlagt at foretage den første revurdering i 2018. 
 
Det skal bemærkes, at Aabenraa Kommune altid kan revidere vilkårene i en godkendelse  
for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere 
hensigtsmæssigt tilsyn. 
 
Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor 
godkendelsen udnyttes, dvs. når der indsættes flere dyr eller når byggeriet tages i brug. 
 
Der gives 2 år til at udnytte godkendelsen, efter den er meddelt. 
 
Herefter gælder, 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 m.v.,  
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 
Det er Aabenraa Kommunens samlede vurdering, at det miljøgodkendte husdyrbrug: 

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

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

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

• ikke tilsidesætter hensynet til de landskabelige værdier. 
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Den 21. juli 2010 
 
 
 
 
Susanne Niman Jensen Birgitte Myrtue 
Miljøsagsbehandler Miljøsagsbehandler 
Agronom Biolog 
Teknik & Miljø Teknik & Miljø 
Miljø & Natur Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune 
Plantagevej 4, Bov Plantagevej 4, Bov 
6330 Padborg 6330 Padborg 
www.aabenraa.dk www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 74 80 Direkte 73 76 72 84 
Mobil 21 47 26 02 
snj@aabenraa.dk tlh@aabenraa.dk 
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1.4 Offentlighed 
Ansøgningen om miljøgodkendelse har været offentligt annonceret i uge 27 2007 i Aabenraa 
Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i 
beslutningsprocessen. 

Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få tilsendt 
udkast til miljøgodkendelse. 

Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelsen blev den 7. oktober 2008 sendt i høring 
hos ansøger, naboer, andre berørte som har anmodet herom. Der var en frist på 6 uger til at 
kommentere udkastet. 

Aabenraa Kommune modtog ingen kommentarer.  

Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 16. december 2008 orienteret om 
ansøgningen. 

Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokalbladet Budstikken onsdag den 
4. august 2010 og afgørelsen bliver fremsendt til parter og klageberettigede, som beskrevet i  
Klagevejledningen i afsnit 10. 
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2 Generelle forhold 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Skovhusvej 5, 
6372 Bylderup Bov, med ejendoms nr. 5800012339.  
 
Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 49666, og 
ejendommen er desuden knyttet til CVR/P nr. 81088756. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger som fremgår af Skema nummer 3301, version 14, 
genereret den 14. september 2009 fra www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen, der bl.a. 
indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1. 
 

2.1 Drift og indretning 
Redegørelse 
Der er tale om udvidelse af en eksisterende malkekvægsbedrift med et forholdsvist nyanlagt 
produktionsanlæg. Stalden og stuehuset er opført i år 2000. Det gamle staldanlæg, som var 
lokaliseret tættere på byen Burkal, er fjernet. 
 
Ejendommen Skovhusvej 5, 6372 Bylderup Bov er beliggende i landzone lige uden for landsbyen 
Burkal. Afstanden til byen er ca. 450 meter. Nærmeste nabo ligger ca. 190 meter nordøst for 
anlægget. Landskabet omkring bedriften er præget af landbrugsdrift med en del læhegn. 
 
Staldanlægget består af en løsdriftsstald, en lade, et plansiloanlæg samt en gyllebeholder på 
3.000 m3. Derudover er der lejet en gyllebeholder på 1.700 m3.  
 
Stuehuset ligger ca. 40 meter syd for offentlig vej (Skovhusvej). Parallelt med stuehuset mod syd 
ligger løsdriftsstalden. Stalden er opført i betonelementer med søsten og herover 
ventilationsgardin (grønt). Sidehøjden på væggen er ca. 3 meter. Døren ind til tankrum er rød. 
Porte i gavlender er med grøn plade. Taget er grå eternit med 2 rækker lysplader på hver side, 
samt bred overdækket kip. Højden på stalden er ca. 11 meter, og taghældningen er 25 grader. 
Stalden måler 30x70 meter svarende til et areal på 2.100 m2. 
 
Gyllebeholderen ligger bag stalden, og ca. 20 meter sydvest for gyllebeholderen ligger laden. 
Foderladen er opført i grøn stålplade og med eternittag. Der er 2 rækker lysplader i hver tagside. 
Taghældningen er 20 grader. Sidehøjden på bygningen er 5 meter, og højden til kip er 15 meter. 
Bygningen måler 36x30 meter svarende til et areal på 1.080 m2. Bagved laden mod syd ligger 
plansiloen.  
 
Udvidelsen kan ske indenfor de eksisterende bygningers rammer med nugældende lovgivning. Et 
nyt lovkrav i lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg3 kræver, at der gives mere plads 
pr. ko. Derfor søges der om at udvide kostalden med 2332 mL. Herudover etableres en 
betonplads til kalvehytter, en ny gyllebeholder samt en ny silotank til mælk. Desuden foretages 
en forbedring af plansiloanlægget.  
 
Det befæstede areal til kalvehytter etableres på staldens sydside. Pladsen bliver 20x14 meter 
(280 m2) og med afløb til gyllebeholder. 

                                                 
3 Lov nr. 520 af 26. maj 2010 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg 
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Den nye gyllebeholder er på 5.000 m3 og placeres vest for den eksisterende gyllebeholder på 
3.000 m3. Der etableres teltoverdækning på de 2 gyllebeholdere.  
 
Uden for kostalden ved østgavlen ved siden af eksisterende kraftfodersilo opsættes en 20 tons 
silotank til mælk. Siloen bliver ca. 5 meter høj, og den opstilles på et betonfundament, der er ca. 
4x4 meter. 
 
Det eksisterende plansiloanlæg bliver forbedret med nye befæstede arealer (randzone), hvor der 
på ca. ½ meter etableres fald ind mod plansiloen og eksisterende afløbsbrønde, og på ca. 2 meter 
etableres fald væk fra siloen. Hermed opsamles overfladevand/afløb fra plansilo til gyllebeholder, 
og øvrigt overfladevand kan afledes til dræn. 
 
Der er vedlagt oversigtskort med bygninger i bilag 1.2. 
 
Ejendommen er tilsluttet vandværk, der forsyner boligen og produktionsanlæg udover drikkevand 
til dyrene med vand. 
 
Vandforsyningen med drikkevand til malkekvægbesætningen er fra egen boring. Vandboringen 
ligger 5 m nord for løsdriftsstalden. Der er tale om eksisterende forhold. 
  
Alle ejendommens bygninger ligger i henhold til kommuneplan 2009 indenfor udpegningen 
”uforstyrrede landskaber”. 
 
Derudover er der ingen udpegninger i form af landskabelige og kulturhistoriske værdier mv. 
 
I godkendelsens afsnit 3 og 4 er der redegjort for anlæggets og arealernes påvirkning af 
naturområder omkring ejendommen. 
 
Bygningerne ligger ikke indenfor bygge – og beskyttelseslinjer i forhold til strand, klit, skov, sø, 
å, kirke eller fortidsminde. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen af driften ikke vil forringe de landskabelige, 
naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området. 
 
Vilkår 
1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, 

der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, Skema nr. 3301, version 14, genereret 
den 5. juli 2010, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.  

2. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses 
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 opfyldt 2 år efter meddelelse af godkendelse. 

 

2.2 Årsproduktion – staldbelægning 

2.2.1 Kvæg 
Redegørelse 
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Ejendommen har en eksisterende tilladelse til et dyrehold på 225,15 DE. Med denne godkendelse 
gives tilladelse til en produktion på i alt 330,75 DE bestående af: 

• 185 malkekøer str. race 9234 kg mælk 
• 43 årskalve (0-6 mdr.)  
• 150 årsopdræt, (6-28 mdr.)  
• 5 årsammekøer  

 
Vilkår  
3. Bedriften skal underrette Aabenraa Kommune om besætningens størrelse efter 2 år, og 

når besætningen er nået op på 330,75 DE. 
4. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på 

årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel 1, dog med mulighed for 
fleksibilitet som angivet i vilkår 5. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til 
bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og 
dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i 
dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. 

 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 

Staldsystem 
(gulvsystem og 
udmugnings-
system) 

Vægt/ 
alder 

Antal dyr DE 

1.1.1-1 Småkalve Dybstrøelse 0-2 mdr. 14 3,31 

1.1.2-2 
Kødkvæg 
(køer) 

Dybstrøelse  5 3,13 

1.1.2-2 Småkalve Dybstrøelse 
2 – 6 
mdr. 29 8,31 

1.1.2 – 
3 

Kvier Spalter med linespil 6-10 mdr. 36 12,85 

1.1.3 Malkekvæg Spalter med linespil  185 246,9 

1.1.4 – 
1 Kvier Spalter m. linespil 6-25 mdr. 107 51,69 

1.1.5-2 Kvier Dybstrøelse 
25-26 
mdr. 7 4,56 

I alt     330,7
5 

 
5. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, så 

længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående tabel. 
6. Årsproduktionen skal dokumenteres efter anmodning fra Aabenraa Kommune. 
 

2.3 Information og ændringer på virksomheden 
Redegørelse 
Information om ejerforhold mv. og de tiltænkte ændringer i husdyrbruget er beskrevet i bilag 1.  
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Miljøredegørelsen og miljøvurderingen tager udgangspunkt i udbringningsarealerne samt 
aftalearealer, der fremgår af bilag 1.1, afsnit 4.1.3 og 4.1.4. 
 
I Tønder Kommune er der forpagtede og ejede arealer på 19,35 ha. Tønder Kommune er blevet 
hørt om disse arealer, og Tønder Kommunes høringssvar er indarbejdet i denne godkendelse. I 
Tønder Kommunes høringssvar stilles der vilkår til, at mark 46-0, skal udgå af 
udbringningsarealet i husdyrgodkendelse.dk, idet arealet ikke er egnet til udbringning af 
husdyrgødning, men det kan dog og må meget gerne anvendes til afgræsning. Denne mark er 
efterfølgende taget ud som udbringningsareal. Vilkår 67 og 68 er stillet som følge af Tønder 
Kommunes høringssvar, der er vedlagt som bilag 3.   
 
Udskiftning af arealer skal anmeldes til Aabenraa Kommune. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede arealer) kan ske uden en ny godkendelse såfremt Aabenraa 
Kommune vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare.   
 
Øvrige ændringer i bedriften skal forelægges Aabenraa Kommune, der skal vurdere, om 
ændringen udløser krav om et tillæg til miljøgodkendelsen. 
 
Det er driftsherren, der har ansvaret for at de vilkår der vedrører driften er kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Det gælder også, hvis der ansættes 
udenlands arbejdskraft. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at driften af ejendommen er i overensstemmelse med gældende 
regler og ikke vil medføre gener for miljøet. 
 
Vilkår 
7. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der har ansvar for driften af husdyrholdet, meddeles 

til Aabenraa Kommune. 
8. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til 

godkendelsen, skal anmeldes til Aabenraa Kommune inden gennemførelsen. Aabenraa 
Kommune vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor 
rammerne af denne godkendelse. 
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3 Anlæg 

3.1 Staldinventar og -drift 
Redegørelse 
Løsdriftsstalden er indrettet med 3 rækker senge til køerne på den ene side af foderbordet og 3 
rækker senge til kvierne på den anden side af foderbordet. I den ene ende af stalden er der 
indrettet med malkestald (2x12 pladser), separationsafdeling og dybstrøelsesbokse til kælvende 
dyr og de mindste kalve. Stalden er søgt forlænget med 30 m.  
 
I forbindelse med udvidelsen fjernes malkestalden, og der indsættes 3 stk. malkerobotter i 
stalden. Stalden skal efter udvidelsen anvendes til alle malkende køer, kælvende dyr og de store 
kvier (10-26 mdr.). Der, hvor malkestalden er placeret, bliver der etableret ekstra senge, og 
samtidig etableres spalteskrabere på køer og kviers gangarealer. 
 
De mindste kalve, der mælkefodres, flyttes ud af løsdriftsstalden, og vil fremover blive opstaldet i 
hytter på betonplads uden for stalde. Når kalvene er lidt større, flyttes de til dybstrøelsesbokse i 
laden. 
 
I ca. halvdelen af laden støbes fast gulv med afløb til beholder, og der indrettes med 
dybstrøelsesbokse for ammekøerne, kalve (2-6 mdr.) og lidt mindre kvier (6-10 mdr.).  
 
Kalvene er opstaldet i mælkefodringsperioden i ca. 2 måneder, hvorefter de flyttes til fællesbokse 
i laden.  
 
Staldens indretning og fordeling af dyrene fremgår af tabel 1.  
 
BAT – Staldindretning 
 
Der findes et enkelt BAT-byggeblad gældende for kvæg, som beskriver præfabrikerede drænede 
gulve samt en BAT-kandidat for svovlsyrebehandling af kvæggylle. Endelig findes 
www.husdyrgodkendelse.dk’s beregninger. 
 
Kostalden udvides med 63 m, og der vælges samme gulvtype som i den eksisterende stald 
(sengestald med spalter (kanal, linespil). På køernes gangarealer indsættes spalteskraber, der 
kører hver anden time. Dette skulle ifølge Skov- og Naturstyrelsens vejledning kunne reducere 
ammoniakfordampningen med min. 20% for denne stald. 
 
Som virkemiddel til at opnå BAT i kostalden etableres der overdækning af de 2 største 
gyllebeholdere, der rummer 81 % af gyllen i ansøgt drift.  
 
Der sikres et stort luftskifte med naturlig ventilation i staldene, hvilket betyder, at staldgulvene er 
forholdsvis tørre, samt at der vil være en lavere koncentration af ammoniak og lugt fra staldene. 
 
De mindste kalve, der mælkefodres, flyttes ud af løsdriftsstalden og vil fremover blive opstaldet i 
kalvehytter på betonplads med afløb uden for stalden. Hermed forventes, at der kan holdes rent 
omkring kalvehytterne, samt at gødningsmåtten kan holdes rimelig tør og samtidigt minimere 
fluegener. Desuden forventes at opnå en bedre sundhed hos kalvene. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at BAT for staldindretningen er opfyldt jfr. nedenstående 
beregninger: 
 
Ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt: 
 
 
Løsdriftstalden 
Malkekøer Staldsystem Kg N ab årsko NH3 tab Tab ialt 
185 Sengestald med 

spalter (kanal, 
linespil) 

134,5 kg 6 % 1493 kg N/år 

 
 
Virkemidler til at opnå ammoniakreduktion og BAT 
 
Spalteskrabere 
Malkekøer Staldsystem Kg N ab årsko  Reduktion 
185 Sengestald med 

spalter (kanal, 
linespil) 

134,5 kg N 20 % af 1493 kg 
N 

299 kg N/ år 

 
 
Gyllebeholderne (Det kan aflæses i IT – ansøgningen, at det samlede ammoniaktab fra 
gyllebeholderne er 309,1 kg N). 
Kapacitet Fast 

overdækning 
% 
tab 

Lagerandel Vægtet 
lagerandel 

Tab i 
kg N 

Tab  
i alt 

Reduceret 
tab ved 
overdækning 

3000 mN  Ja 1 % 1 % x 30 = 
30 % 

30/119 = 
25,2 % 

25,2 
% af 
309 
kg 

77,9 
kg 

77,9 kg N/år 

5000 mN Ja 1 % 1 % x 51 = 
51 % 

51/119 = 
42,9 % 

42,9 
% af 
309 

132,6 
kg N 

132,6 kg N/år 

1700 mN Nej 2 % 2 % x 19 = 
38 % 

38/119 = 
31,9 % 

31,9 
% af 
309 
kg 

98,6 
kg N 

 

Tab i alt 
fra lager 

  119 % 100 %    309,1 
kg N 

210,5 kg N/år 

 
 
NH3 - tab fra stald i alt:      1493,0 kg N/år 
Virkemidler til reduktion (299 kg N/år + 210,5 kg N/år) i alt:    509,5 kg N/år 
Tab i alt, når virkemidler er modregnet:     983,5 kg N/år
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Hvis ansøger alternativt havde valgt at etablere et BAT gulv (præfabrikeret drænet gulv BAT-blad 
107.04-51) ville der fra løsdriftstalden have været en NH3 – emission på: 
 
Løsdriftstalden 
Malkekøer Staldsystem Kg N ab årsko NH3 tab Tab ialt 
185 Sengestald med 

præfabrikeret 
drænet gulv  

134,5 kg 4 % 995,3 kg N/år 

 
Da der fra det ansøgte projekt er en ammoniakemission på 983, 5 kg N/år, og det er mindre, end 
hvis ansøger havde valgt at bryde staldgulvet op og etablere et BAT gulv, hvor 
ammoniakemissionen ville blive 995,3 kg N/år, vurderer Aabenraa Kommune, at projektet lever 
op til BAT. 
 
Dybstrøelse 
Der er ikke fastlagt BAT – krav for staldsystemer til småkalve, kælvekøer og ammekøer. 
Aabenraa kommune vurderer, at dybstrøelsesbokse til disse dyregrupper tilgodeser disse dyrs 
behov for et varmt, blødt og tørt underlag forudsat at overfladen holdes tør. 
 
Vilkår 
9. Spalter mv. kontrolleres og renholdes ved automatisk skrabning, så det sikres, at 

husdyrgødning hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. 
10. Spaltegulvet i løsdriftsstalden rengøres med spalteskraber hver anden time. 
11. I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der 

sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 
 

3.1.1 Forbrug af vand og energi 
 
Vand og energiforbruget fremgår af nedenstående tabeller 
 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 113.800kWh 184.000kWh 

Dieselolie til markbruget 9.320 l 14.300 l 

 
                  
                  

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 6900 m³ 10.500 m³ 

I alt vandforbrug i 
produktionen 6900 m³ 10.500 m³ 

 
 
Energi – og vandforbruget stiger som følge af udvidelsen af husdyrbruget. 
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BAT energi – og vandforbrug 
 
Vandforbruget til produktionen stiger fra nuværende ca. 6.900 liter pr. år til 10.500 liter årligt 
svarende til en stigning på ca. 52%. Det er hovedsageligt mængden af drikkevand til køerne, der 
stiger. Der anvendes spareprogram på vaskeanlægget, hvorved mængden af energi og vand 
reduceres.  
 
Spildevandsmængden fra produktionsanlægget udgør før udvidelsen 2.405 m3 og efter udvidelsen 
3.025 m3, hvoraf 2.261 m3 stammer fra plansiloanlæg og befæstet plads til kalvehytter. Alt 
spildevand/procesvand fra produktionen opsamles og udbringes efter gældende regler. 
 
Energiforbrugende processer er malkning, vask, ventilation, gyllehåndtering og belysning. Det 
samlede el-forbrug forventes at stige fra 113.800 kWh til 184.000 kWh efter udvidelsen svarende 
til ca. 62%.  
 
Lyset i og uden for staldene er tændt efter behov. Der er opsat almindelige lysstofarmaturer i 
staldene. I laden bliver der opsat ekstra lys i forbindelse med udvidelsen, for at dyrene kan tilses 
ordentligt. 
 
Der anvendes forkøler på mælken, og varmen genanvendes til opvarmning af stuehuset.  
 
Vand – og energiforbrug registreres én gang årligt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at de beskrevne vand- og energibesparende foranstaltninger lever 
op til BAT. 
 
 
Vilkår 
 
12. Elforbruget skal registreres mindst hver 12. måned. Dato for aflæsning og målerstand samt 

forbrug skal noteres i driftsjournalen, der skal opbevares i mindst 5 år. 
13. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over det oplyste, skal der inden 3 

måneder fra den seneste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan 
reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. 
Planen skal forevises ved tilsyn. 

14. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f. eks. mælkekøleanlæg, skal 
minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid fungerer 
optimalt. Dato for kontrol skal noteres i driftsjournalen. 

15. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst hver 12. måned. Dato for aflæsning 
af målerstand samt forbrug skal noteres i driftsjournalen, der skal opbevares i mindst 5 år. 
16. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over det oplyste, skal der inden 

3 måneder fra den seneste aflæsningsdato udarbejdes 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. 

17. Drikkevandssystemet skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes 
således, at det altid fungerer optimalt. 
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3.1.2 Foder 
Redegørelse 
Foder til kvæg består af ca. 55 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsageligt majs og græs, samt 
indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i kombination med forskellige råvarer 
som f.eks. sojaskrå, rapsprodukter, korn, roepiller m.m. Foderplanen afstemmes med en 
mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næringsstoffer. 
 
Fodersammensætningen afstemmes i forhold til dyrenes biologiske behov. For at opnå så præcis 
en næringsstofsammensætning som muligt, udtages der analyser af grovfoderet, som ligger til 
grund for sammensætning af det indkøbte foder. Optimeringen af foderplanen sker bl.a. på 
protein, så overforsyning såvel som underforsyning undgås.  
 
På mineralsiden kan der ud fra bedriftens aktuelle grovfoderanalyser af mineralstofproducenten 
udarbejdes specielt sammensatte mineralblandinger, der opfylder normerne til dyrenes behov for 
alle mikro- og makromineraler, heriblandt fosfor, samt vitaminer.  
 
 
 
BAT –  fodring 
 
Udarbejdelse af foderplaner, ud fra grovfoderanalyser vil give det mindste tab af næringsstoffet til 
omgivelserne. Aabenraa Kommune vurderer denne praksis som BAT ved fodring. 
  
Vilkår 
 
18. Der skal udarbejdes foderplaner til malkekøerne, der indeholder oplysninger om indholdet 

af AAT og PBV.  
19. Grovfodermidler bortset fra frisk græs, der udgør mere end 10 % FE/malkeko/dag, skal 

analyseres for indholdet af råprotein, AAT og PBV. Analysen skal foretages af et 
akkrediteret laboratorium. 

 

3.1.3 Ventilation 
Redegørelse 
Alle stalde er indrettet med naturlig ventilation. Naturlig ventilation sikrer en god luftudskiftning 
og minimerer lugtgener.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at denne form for ventilation er den bedst mulige for dyrevelfærd 
og minimering af lugtgener.  
 
Da der er stor afstand til naboer, vurderes der ikke at ville komme lugtgener hos naboerne. 
 
Aabenraa Kommune stiller derfor ikke vilkår om ventilation. 
 

3.1.4 Rengøring af staldanlæg 
Redegørelse 
Løsdriftsstalden er indrettet som sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal). I 
forbindelse med udvidelsen etableres spalteskrabere på køernes gangareal. Når køerne samles til 
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malkning om eftermiddagen skrabes ned fra senge og strøs med savsmuld. Dette gøres med 
håndkraft. Der muges ud i løsdriftsstalden ca. hver tredje måned. 
 
Udmugning af dybstrøelse fra løsdriftsstalden og laden sker 3-4 gange årligt. Ved udvidelsen vil 
dette formodentlig ikke ændres, dog vil der blive muget ud i kalvehytterne, hver gang de 
tømmes, hvilket sker ca. hver anden måned. I dybstrøelsesboksene er der etableret 
afløb/pumpebrønde, så de kan vaskes.  
 
Der anvendes spareprogram på vaskeanlægget. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og 
efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. 
 
Aabenraa Kommune vurderer at renholdelse af staldafsnit med spalter er tilstrækkeligt for 
overholdelse af gældende krav og retningslinjer mht. rengøring.  
 
Se vilkår i afsnit 2.2. 
 

3.2 Ammoniak reducerende miljøteknologi 
Redegørelse 
Løsdriftstalden er en sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) Der er spalter på køernes og 
kviernes gangarealer i løsdriftsstalden, og i forbindelse med udvidelsen indsættes spalteskrabere, 
hvilket reducerer ammoniakfordampningen med 20 % i den del af stalden. Løsdriftsstalden vil 
huse ca. 90 % af dyreenhederne, når produktionen er nået op på den godkendte størrelse. 
 
Derudover etableres der teltoverdækning på 2 gyllebeholdere, der reducerer 
ammoniakemissionen med 50 % derfra.  
 
Udegående dyr er friholdt fra det generelle ammoniakkrav. Det skal dog sikres, at udegående dyr 
ikke anvendes som virkemiddel til at opnå den lovpligtige ammoniakreduktion. 
 
I ansøgt drift kommer 107 kvier (6 mdr. - kælvning) på græs i 6 mdr/år og 36 kvier (6-10 mdr.) 
på græs i 5 mdr. om året. I nudrift kommer 100 kvier (6 mdr. – kælvning) på græs i 6 mdr.  
Antallet af kvier på græs vurderes ikke at være forholdsmæssigt større i ansøgt drift end i nudrift, 
da der udvides fra 125 til 185 malkekøer.  
I ansøgt drift er der 29 kalve på græs i 5 mdr. og der er 5 ammekøer på græs i 5 mdr. I nudriften 
er der ingen kalve på græs, og der er ingen ammekøer i besætningen. Ammoniakemissionen fra 
29 kalve på dybstrøelse i 5 mdr. er 34, 2 kg N og ammoniakemissionen fra 5 ammekøer på 
dybstrøelse i 5 mdr. er 22, 3 kg N. Det giver i alt 56,5 kg N/år der er sparet ved at sætte dyrene 
på græs i stedet for at lade dem gå på dybstrøelse.  
 
Tabel 3.1.1 i IT – ansøgningen viser, at der reduceres med 214 kg N/år mere end nødvendigt for 
at opfylde 15 % ammoniakreduktion som er kravet for ansøgninger indsendt i 2007. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den anvendte teknologi og fordeling af dyreenheder giver 
tilstrækkelig effekt til at sikre 15% ammoniakreduktion. Det vurderes tillige, at stigningen i 
antallet af dyr der græsser, ikke er brugt som virkemiddel til at opnå 15 % ammoniakreduktion, 
da 56,5 kg N/år der vindes ved at lade kalve og ammekøer gå på græs i 5 mdr., er mindre end de 
214 kg N/år, der reduceres med udover, hvad der er krav om. Dertil kommer at ammekøerne er 
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en ny dyretype, der ikke findes i nudriften. Det er normen, at ammekøer går på græs, og 
begrundelsen for at indsætte dem er, at der er flere § 3 arealer, der meget gerne må blive 
afgræsset.  
 
 
Vilkår 
20. Kvier, kalve og ammekøer skal på græs i 6 eller 5 måneder om året, som angivet i 

ansøgningen.  
 

3.3 Lugt 
Redegørelse 

 
Der kan forekomme lugt fra staldanlægget, fra ensilage samt ved håndtering af husdyrgødningen. 
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. Da der er tale om 
kontinuerlig produktion vil lugtemissionen være beregnet ud fra gennemsnitlig antal dyr med 
gennemsnitlig vægt.  

For den ansøgte produktion på Skovhusvej 5 er lugtemissionen beregnet til 4720 LE/sec (gammel 
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 256,13 m. Lugtgeneafstanden til 
byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse samt enkeltbeboelse er beregnet i såvel den 
gamle lugtmodel, den såkaldte FMK-model samt med den nye lugtmodel. Den model, som giver 
den længste geneafstand, anvendes i forhold til vurdering af lugtgener og er den værdi, som er 
angivet i nedenstående model.  

 
I  IT-ansøgningssystemet er det beregnet, hvilke afstande der mindst skal være fra forskellige 
boligtyper se nedenstående tabel. Her ses også de målte afstande til den nærmeste beboelse 
indenfor hvert område. Det er indlagt i systemet, at beregningerne skal gennemføres både efter 
FMK lugtberegningsmodellen og efter den nye lugtvejledningsberegning. Den beregningsmodel, 
der stiller de omkringboende bedst, skal anvendes. I denne sag er den nye 
lugtvejledningsberegning anvendt for byzone og samlet bebyggelse. FMK lugtberegningsmodellen 
er brugt for enkeltbeboelse. Lugtgeneafstandene er beregnet som for fuld besætning. Alle 
eksisterende og nye staldafsnit indgår i beregningen.  
 
 
Tabel 3.2.1 i ansøgningen 
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*Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande. Der skal gøres opmærksom på, 
at afstanden måles fra et beregnet midtpunkt til beboelsesbygningen ved enkelt beboelse og 
samlet bebyggelse og til zonegrænse ved sommerhus- og byzoneområde. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyggelse og 
byzone overholdt. Der er 2613 m til nærmeste byzone (Bylderup – Bov), 464,4 m til nærmeste 
samlede bebyggelse (Burkal) og 190 m til nærmeste enkelt bolig uden landbrugspligt 
(Skovhusvej 10). 

Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Udbringningen 
sker i løbet af en kortere periode fra medio februar til medio maj samt august og september 
måned. Udbringningen forventes at tage 5-6 dage fordelt over de beskrevne perioder.  
 
Den del af komposten fra dybstrøelsen, der lægges i markstak overdækkes straks efter 
udlægningen. Gødning fra småkalvene lægges på ensilagepladsen, hvor det overdækkes. 
 
Der skal tages mest mulig hensyn til omkringboende ved udbringning af husdyrgødning. 
Aabenraa Kommune anbefaler, at ansøger enten giver besked til boliger, der ligger opad et 
udbringningsareal 2 dage før udbringning, eller alternativt aftaler med omkringboende, at de 
giver ansøger besked, hvis det for dem vikl være belastende , hvis der køres husdyrgødning ud 
p.gr.a. højtidligheder eller større arrangementer. 
 
Kumulation 
Der er krav om at tage kumulation fra andre husdyrbrug i betragtning, hvis anlægget ligger 
mindre end 300 m væk fra samlet bebyggelse og byzone, og/eller hvis der er mindre end 100 m 
til nabobeboelse, der ikke ejes af ansøger, og som der ikke er landbrugspligt på. Med henvisning 
til tabel 3.2.1 i ansøgningen, skal der ikke vurderes kumulation på denne udvidelse.  
 
Vurdering 
Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelse, samlet bebyggelse og byzone er 
overholdt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at selvom lugtgenerne øges i forbindelse med udvidelsen, vil det 
ikke medføre uacceptable lugtgener for omkringboende. Naturlig ventilation fra staldene bevirker 
diffus ventilation, hvor den udledte staldlugt fortyndes og giver anledning til færre lugtgener. Det 
vurderes, at ansøger minimerer lugtgener ved at holde rent i og omkring ejendommens arealer. 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil medføre uacceptable lugtgener for naboer til 
staldanlægget.  
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Gylleudbringning koncentreres omkring få dage i en kortere periode. Gyllebeholderne omrøres i 
forbindelse med udbringning af husdyrgødningen, og når gylle flyttes fra gyllebeholderen ved 
ejendommen til den lejede gyllebeholder. Flytningen sker ad en intern markvej og vurderes ikke 
at genere omkringboende.  
 
 
Vilkår 
21. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der 

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

 

3.4 Gødnings- og ensilageopbevaring 

3.4.1 Gødnings- og ensilageopbevaring  
Redegørelse 
Flydende husdyrgødning opbevares som vist i nedenstående tabel. 
 
Tabel x Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg 
Kapacitet 
i m³ 

Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 
år 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 
(1.1.6) 3000 mN  Peerstrup 1999 ja 63 30 

Ny Gyllebeholder 
(1.1.9) 5000 mN  Peerstrup  ja 0 51 

lejetGyllebeholder 
(1.1.7) 

1700 mN  Peerstrup 1994 Nej 37 19 

Lejet Gyllebeholder  400 mN  Peestrup  Nej   

Gyllekanaler 350 mN       

I alt 10450 mN     100 100 

 
 
Fast møg og dybstrøelse fra stalde opbevares enten i gyllebeholderen som flydelag, midlertidigt 
på ensilagepladsen eller lægges i markstak, hvis der ikke er mulighed for at bringe det direkte ud 
og pløje det ned.  
 
Al grovfoder opbevares i plansilo bag laden. Der er 4 siloer med et samlet areal på 2.420 m2 med 
afløb til gyllebeholder. Der kan opbevares 1.100-1.300 tons majs og 1.300-1.500 tons græs. 
 
Markarealer, der anvendes til placering af markstakke, fremgår af kortbilag 1.5. 
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Dybstrøelsen i markstak overdækkes efter reglerne, hvis ikke det er muligt direkte at sprede det 
ud og pløje det ned, i tilfælde hvor jorden eksempelvis er frossen. Der føres journal over 
placering af markstakke, hvis der er behov for opbevaring af husdyrgødning eller foder i 
markstak. 
 
Til ejendommen hører en gyllebeholder på 3.000 m3 fra 1999, der er beliggende ca. 20 meter syd 
for løsdriftsstalden. Beholderen er opført i elementer af stabilt materiale, der kan modstå 
mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. 
 
Efter udvidelsen tilledes der ca. 730 m3 gylle pr. måned til gyllebeholderen fra pumpebrønd ved 
stalden samt pumpebrønd ved ensilageplads. Der pumpes gylle fra stalden ca. 1 gang ugentligt.  
 
Ejendommen lejer en gyllebeholder på 1.700 m3, der er beliggende ca. 100 meter sydøst for 
laden hos August Hoeck, Vrågårdvej 4. Beholderen er opført i 1994. Der er etableret en intern 
markvej fra staldanlægget hen til beholderen. Beholderen er opført i elementer af stabilt 
materiale, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Gyllen transporteres til 
den lejede gyllebeholder med traktor og vogn. 
 
Gyllekanaler under løsdriftstalden giver en opbevaringskapacitet på 350 m3.  
 
For at opnå tilstrækkelig opbevaringskapacitet vil der blive opført en ny gyllebeholder på 5.000 
m3. Den nye gyllebeholder placeres ca. 15 meter vest for den eksisterende beholder på 3.000 m3. 
Den nye gyllebeholder opføres ligeledes i elementer af stabilt materiale, der kan modstå 
mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. 
 
Der opføres en barriere/mindre jordvold omkring den nye gyllebeholder, så evt. spild eller uheld 
med gyllevogn (svarende til ca. 25 m3) kan holdes inden for jordvolden og tæt ved beholderen, 
så gyllen kan opsamles hurtigt. 
 
Der er efter udvidelsen en samlet opbevaringskapacitet på 10.050 m3 husdyrgødning i gylletanke 
og kanaler. Den samlede årlige produktion bliver på ca. 7.541 tons gylle og spildevand.  
 
Der er en samlet opbevaringskapacitet på 1.000 m3, og en årlig produktion af dybstrøelse på ca. 
360 tons.  
 
Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 
måneder på husdyrbruget. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at: 

• husdyrgødning og ensilage opbevares miljømæssigt forsvarligt uden væsentlig risiko for 
miljøet 

• opbevaringsanlæg og praksis for håndtering af dybstrøelse er i overensstemmelse med 
lovgivning og gældende retningslinjer 

 
 
BAT opbevaring af husdyrgødning og ensilage 
 
Den nye gyllebeholder på 5.000 m3 opføres for at opnå tilstrækkelig opbevaringskapacitet. 
 
Både den nye og de eksisterende gyllebeholdere er og bliver opført som stabile beholdere, der 
kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholdernes bund og vægge 
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kontrolleres for om de er tætte. Der er ingen spjæld, og gyllen overpumpes via neddykket rør. 
Gyllen omrøres umiddelbart før tømning, og den nye gyllebeholder samt den største af de 2 
eksisterende gyllebeholdere får etableret teltoverdækning. I de lejede gyllebeholdere, sikres 
flydelaget ved at inspicere laget visuelt. Hvis der er behov for det, tilsættes halm for gendannelse 
af flydelag. 
 
Det gælder for samtlige gyllebeholder, at der udføres 10 års beholderkontrol. 
 
Komposteret husdyrgødning og fast møg opbevares enten i gyllebeholderne, på ensilagepladsen 
eller i markstak eller den køres direkte ud til nedpløjning. Hvis det oplagres overdækkes det 
straks med lufttæt materiale. 
 
Med opbevaring i gyllebeholderne som beskrevet, vurderer Aabenraa Kommune, at der anvendes 
BAT. I henhold til Breef – dokumentet er det BAT at overdække gyllebeholderen med naturligt 
flydelag. I denne sag etableres der fast overdækning på de 2 største gyllebeholdere.   
 
Grovfoder opbevares i plansilo bag laden. Der er 4 siloer med et samlet areal på 2.420 m2 med 
afløb til gyllebeholder. Der kan opbevares 1.100-1.300 tons majs og 1.300-1.500 tons græs. 
  
Opbevaring af ensilage i silo med afløb til beholder vil sikre at tab af næringsstoffer til 
omgivelserne minimeres. Hvis der undtagelsesvis er behov for det, opbevares ensilage i markstak 
og da skal nedenstående vilkår følges. Det vurderes at være BAT for opbevaring af ensilage.  
 
 
Vilkår 
22. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må 

højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før ensilage 
igen må placeres på samme sted. 

23. Ensilage skal ligesom kompost i markstak 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 
Beboelse på samme ejendom 15 m 
Nabobeboelse 50 m 
Til naboskel 30 m 

 
24. Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller –siloer skal fjernes løbende og opbevares 

overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.  
25. Det skal sikres, at der i staldafsnit med dybstrøelse er tilstrækkeligt med halm, der 

sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 
26. Dybstrøelse i markstak må højest ligge samme sted i 12 måneder og  

må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. 
27. Komposteret dybstrøelse i markstakke må ikke placeres på arealer, der skråner mod 

vandløb og søer, og de skal placeres så de ligger mest muligt i læ. 
28. Ved etablering af ensilagestak eller oplag af kompost i markstak  

skal tidspunkt og placeringen noteres på et kortbilag i driftsjournalen. 
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29. Der skal etableres en jordvold omkring den nye gyllebeholder, således at evt. spild eller 
uheld optil minimum 25 m3 kan holdes inden for jordvolden i nærheden af 
gyllebeholderen inden opsamling. 

 

3.4.2 Gyllehåndtering 
Redegørelse 
Gyllen, der produceres i staldanlægget, bliver opsamlet under spaltegulvet. Gyllen pumpes fra 
stalden via pumpebrønd over i beholderne, der ligger syd for stalden. 
 
Hver uge pumpes gyllen fra løsdriftsstalden til gyllebeholderne, der er placeret ved siden af 
stalden. Dette gøres med pumpe, der er manuelt betjent. Der strøes savsmuld om 
eftermiddagen, hvilket gøres manuelt. 
 
Når begge beholdere ved stalden er fyldte, bringes gylle med traktor og vogn til den lejede 
beholder. 
 
Der føres logbog over flydelag på gyllebeholdere. 
 
Udbringning af gylle foretages med gylleudbringningsmateriel, hvor det meste af gyllen 
nedfældes, så den hurtigere optages. Gylle omrøres kun lige før tømning af beholderen. En stor 
del af markarbejdet herunder udbringning af gylle og dybstrøelse varetages af maskinstation. 
Gyllen udbringes med 22 tons vogn. 
 
Gyllen håndteres i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Bekendtgørelse om jordbrugets 
anvendelse af gødning og plantedække. 
 
Der er regler for: 
• udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage 
• udbringningsmetoder 
• nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur 
• udbringningstidspunkter, der sikrer optimal optagelse i planter 
• nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer inden for 6 timer  
• maksimale mængder husdyrgødning pr. ha og krav til efterafgrøder 
 
BAT udbringning af husdyrgødning 
 
Med hensyn til BAT og udbringningsteknik så må BAT inden for kvægbrug kunne sammenlignes 
med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT for udbringningsteknik er beskrevet i 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og 
svineproduktion (BREF) som en række tiltag. 
 
Husdyrgødning udbringes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning og plantedække. 
 
Det er maskinstationen, der står for gylleudbringningen. Gyllen udbringes med 25 m3 gyllevogn 
med slæbeslanger eller nedfælder. Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra 
marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold 
og evt. nedbør). Gyllen køres ud på veletablerede afgrøder, hvorved ammoniakfordampning og 
lugtgener minimeres pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne. 
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Gylleudbringning sker normalt kun på hverdage. Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, 
frossen eller snedækket areal. Der er ingen stærkt hældende arealer, og der holdes som 
minimum 2 meter bræmmer til vandløb og søer. 
 
Nedfældning sker ikke i vinterafgrøder, da der kommer for mange køreskader på afgrøderne, 
hvilket medfører et mindre udbytte og i sidste ende en mindre N-optagelse i afgrøder og dermed 
større udvaskning. Udkørsel med nedfælder tager en del længere tid sammenlignet med 
slæbeslanger, hvilket skyldes, at en nedfælder typisk har 6-8 meter rækkevidde, mens en 
gyllevogn med slæbeslanger har en rækkevidde på op til 24 meter. Af samme grund vil der som 
oftest blive valgt slæbeslanger på græsarealer. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at de anvendte udbringningsteknikker lever op til BAT. 
 
Ansøger oplyser, at udvidelsen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper, der 
tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden 
med henblik på forbedringer, der lever op til nutidens miljøkrav. Der sigtes mod, at der til 
forbedring af anlægget, ud fra et proportionalitetssynspunkt, kontinuerligt vil blive indhentet ny 
og forbedret viden, der fremadrettet skal gøre anlægget til en fremtidssikret virksomhed. 
 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at denne håndtering og praksis er i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og retningslinjer for at undgå uheld, udslip og påvirkning af miljøet.   
 
Vilkår 
30. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages mest 

muligt hensyn til omgivelserne. 
31. Der må ikke monteres fjernbetjent pumpeudstyr. 
32. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, f. eks. Ved 

arbejdsdags ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Traktoren skal aflåses eller helt 
frakobles pumpeudstyret. 

33. Såfremt der ved en eller flere af gyllebeholderne etableres fast pumpeudstyr, skal 
elinstallationen indrettes, så pumpen ikke kan startes utilsigtet. 

34. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal der 
etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved 
gyllebeholderne finder sted.  

35. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med 
daglig påfyldning er afsluttet.  

36. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, oversvømmet, frossen 
eller snedækket. 

 

3.5 Transport 

3.5.1 Transport af husdyrgødning 
Redegørelse 
Der forventes samlet at blive udbragt ca. 397 læs gylle med 22 tons gyllevogn. Maskinstationen 
varetager en stor del af markarbejdet herunder udbringning af gylle og dybstrøelse.  
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Gyllen transporteres til udbringningsarealer ad offentlige veje og markveje. Transportruterne er 
vist i bilag 1.4.  
 
Bag om ejendommen går der en intern transportvej, der især anvendes ved gyllekørsel herunder 
gyllekørsel til aftalearealer og den lejede gyllebeholder. 
 
Der udbringes 102 læs gylle via intern transportvej til arealer, der ligger syd og sydvest for 
ejendommen. Til arealerne nord for vejen udbringes 95 læs, der transporteres via skovhusvej. Til 
arealerne, der ligger ved vejen vest for ejendommen, udbringes 111 læs gylle. Længere mod vest 
ligger et par arealer, hvortil der udbringes hhv. 16, 29 og 15 læg gylle. Transporten går ad 
Skovhusvej. Til det ejede areal, der ligger lige øst for ejendommen, udbringes 10 læs gylle, som 
køres ad Skovhusvej. 
  
Der udbringes 19 læs gylle til aftalearealer. Transporten foregår fra den lejede gyllebeholder på 
Vrågårdvej og ud til aftalearealerne ad intern markvej og ad Vrågårdvej. 
 
Transport af gylle til den lejede gyllebeholder går ad intern markvej ned til Vrågårdvej 4. 
 
Dybstrøelse muges ud ca. hver tredje måned, og dette køres i markstak eller direkte ud og pløjes 
ned. 
 
Der passeres enkelte beboelsesejendomme ved kørsel til og fra ejendommen. En del transporter 
udefra kører igennem Burkal. Der er dog kun få gylletransporter gennem Burkal, og det 
tilstræbes at gyllekørsel ved/i nærheden af byen varsles til de berørte inden udkørsel. 
 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-  støv- og lugtgener 
i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 
 
Vilkår 
37. Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med 

låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal 
dette straks opsamles. 

38. Transport af husdyrgødning til og fra ejendommen skal fortrinsvis ske mandag til fredag i 
tidsrummet kl. 08:00-18:00 og lørdage i tidsrummet kl. 8:00-14:00. Det skal tilstræbes, 
at der ikke køres husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje på søn – og 
helligdage.  

3.5.2 Øvrig transport 
Redegørelse 
Til- og frakørselsforhold til produktionsbygningerne for ekstern transport sker via indkørslen 
længst mod øst. Der er omkring anlægget etableret kørselsvej.  
 
Der afhentes mælk hver anden dag, og tankbilen kommer normalt om formiddagen. 
 
Tyrekalve og andre dyr til slagtning eller levebrug afhentes ca. én gang om måneden. 
 
Afhentning af døde dyr sker efter behov, men forventes at stige fra ca. 5 til ca. 8 afhentninger 
årligt efter udvidelsen.  



 

 33 

 
Foder opbevares hovedsageligt i foderladen. Der leveres 3 forskellige slags fodermidler (roepiller, 
soja og rapskager), samt kraftfoder til kalve og køer på ejendommen. De fleste fodermidler 
leveres i store træk, som tippes af i laden, hvortil der er indrettet mindre køresiloer. Der leveres 
ca. 29 læs foder i løs vægt. Herudover leveres ca. 7 læs kraftfoder til køer, som blæses ind i silo, 
der er placeret for enden af løsdriftsstalden mod øst, samt ca. 17 læs kraftfoder til kalve, som 
blæses ind i silo, der er placeret inde i laden. Endelig leveres øvrige fodermidler ca. 25 gange 
årligt, som leveres i sække.  
 
Efter udvidelsen anvendes årligt ca. 150 bigballer halm i produktionen. Halmen køres ind i 
høstperioden, og antallet af transporter forventes at udgøre ca. 8 læs årligt. 
 
Levering af dieselolie forventes at stige fra 6 til ca. 8 leveringer årligt. 
 
Det samlede antal transporter i forbindelse med produktionen forventes at stige fra 755 til 979 
læs om året. Heraf er ca. ¾ læs tung trafik. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugtgener i 
forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 

 

3.6 Teknikker til gyllehåndtering 
Vurdering 
Den anvendte teknik med rensning af stalde, pumpning af gylle fra gyllekanaler til gyllebeholdere 
og til gyllevogne vurderes at opfylde gældende krav – se afsnit 2.4.2. 
 

3.7 Anvendelse af anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der findes ingen oplysninger i ansøgningen om anvendelse af anden form for organisk gødning 
f.eks. spildevandsslam på ejendommen. 
 
39.  Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. 
 
 

3.8 Spildevand og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra driftsbygninger består af: 

• spildevand fra tankrum  
• rengøringsvand fra malkestald  
• drikkevandsspild  
• overfladevand fra plansiloanlæg og befæstede pladser 

 
Spildevandet ledes til gyllebeholdere. 
  



 

 34 

Efter udvidelsen vil den samlede mængde spildevand, der ledes til gyllebeholdere, være 3.025 m3 
fordelt på: 

• ca. 764 m3 vaskevand fra tankrum og malkestald 
• ca. 1.750 m3 vand fra plansiloanlæg 
• 511 m3 overfladevand fra befæstet plads til kalvehytter  

 
Der er ingen vaskeplads på ejendommen. Maskiner vaskes på plads ved plansiloanlæg efter 
behov. Maskinstationen, der varetager en del af markarbejdet, varetager ligeledes rengøring af 
anvendte maskiner hos dem. 
 
Tagvand fra eksisterende driftsbygninger vil være 2.675 m3, der ledes til grøft.  
 
Aabenraa Kommunes spildevandsregulativ skal følges. Det medfører, at ansøger skal søge om 
afledningstilladelse til tagvand fra udvidelsen af stalden.  
  
 
 
Der afledes ikke sanitært spildevand fra produktionsbygningerne. Sanitært spildevand fra 
beboelsen ledes til nedsivningsanlæg, der er etableret i 2000. 
 
Aabenraa Kommune vurderer sammen med nedenstående vilkår, at spildevandshåndtering ikke 
vil medføre gener for miljøet. 
 
Vilkår 
40. Al vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal 

foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til 
opsamlingsbeholder/gyllebeholder. Udbringning skal ske efter 
husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 

 

3.9 Uheld og risici 
Redegørelse 
I forbindelse med udvidelsen udføres foranstaltninger med henblik på at begrænse skader som 
følge af uheld og udslip. 
 
Plansiloanlægget udbedres med en randzone så evt. afløb og overfladevand ikke løber ud og 
forurener jorden omkring plansiloen. 
 
Der opføres en barriere/mindre jordvold omkring den nye gyllebeholder så evt. spild eller uheld 
med gyllevognen kan tilbageholdes og opsamles hurtigt. 
 
For at undgå at røret ved gyllebeholderne stoppes til, renses røret hver gang, der føres logbog 
over gyllebeholderne. 
 
Der findes en hovedhane til afbrydning i tilfælde af uheld med frostsprængte vandrør i stalden. 
Der er mulighed for, at gyllekanalerne kan optage vand fra frostsprængte vandrør. Ved et sådant 
uheld kontaktes maskinstation, der kan afhente/afsætte gyllen. 
 
Der er mulighed for at leje en generator hos maskinstation, hvis der opstår strømsvigt, der kan 
give problemer, idet køerne ikke kan malkes. 



 

 35 

 
Der opbevares ikke pesticider på ejendommen, da det er maskinstation der varetager sprøjtning 
af arealerne. Påfyldning af sprøjten foregår ved stalden. Rengøring af sprøjten varetages af 
maskinstation og foregår på maskinstationen.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal udarbejdes en beredskabsplan, der sammen med 
nedenstående vilkår vil begrænse skader som følge af uheld og udslip.  
 
Vilkår 
41. Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som indsendes til godkendelse ved Aabenraa 

Kommune senest 1 måned efter anlægsændringerne i miljøgodkendelsen er sket. 
     Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: 

o Procedure, som beskriver relevante tiltag med henblik på at ”stoppe 
ulykken/uheldet” og begrænse udbredelsen 

o Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal 
alarmeres og hvordan 

o Kortbilag over bedriften med anvisninger af miljøfarlige stoffer, afløbs- og 
drænsystemer og vandløb mm. 

o En opgørelse over materiel, som er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes 
med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og 
opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. 

42. Medarbejdere skal være informeret om og have udleveret kopi af beredskabsplanen.  
Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal planen oversættes til et sprog, de 
forstår. 

43. Beredskabsplanen skal ajourføres mindst én gang om året, og det skal fremgå af 
beredskabsplanen, hvornår den sidste ajourføring er sket. 

44. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde det til alarmcentralen, på tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette 
tilsynsmyndigheden, Aabenraa Kommune på tlf.: 73767676. 

  

3.10 Støjkilder 
Beliggenheden af landbruget Skovhusvej 5, 6372 Bylderup Bov 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune (der p. t. foreligger i et forslag) er der i 
Hovedstrukturdelen anført følgende i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder og trafik. 
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Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Skovhusvej 5 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. 
Tillige har landbruget arealer beliggende i Tønder Kommune. 
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støjudsendelse 
fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af disse arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Skovhusvej 5, 6372 Bylderup Bov er beliggende i Det 
åbne land, Vest. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil være uden 
betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis boligområder, 
erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, landsbyer, da afstanden til områderne er stor. 
Eksempelvis er afstanden til landsbyen Burkal (kommuneplanområde 4.8.003.L) større end ca. 
420 meter. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget er beliggende i nærheden af landsbyen Burkal (område 
4.8.003.L) og i nærheden af landsbyen Rens (område 4.8.001.L). Anvendelsen af landsbyerne er 
i kommuneplanen beskrevet som Blandet bolig og erhverv, Landsby. 
Både ved Burkal og ved Rens grænser driftsarealer op til landsbyafgrænsningen. 
 
Vilkår 
45. Bidraget fra landbruget med adressen Skovhusvej 5, 6372 Bylderup Bov bestemt som det 

ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land samt i landsbyerne Burkal 
og Rens ikke overskride følgende værdier: 
 

 Mandag - fredag kl. 07.00 - 
18.00 

Lørdag kl. 07.00 - 14.00 

Mandag - fredag kl. 18.00 - 
22.00 

Lørdag kl. 14.00 - 22.00 
Søn og helligdag kl. 07.00 - 

22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 

Det åbne land 55 45 40 
Landsbyen Burkal 55 45 40 
Landsbyen Rens 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 
boliger. 
Støjgrænserne må i landsbyerne Burkal og Rens ikke overskrides noget sted i de 
afgrænsede områder. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest 
støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
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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, 
eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i landbrugets 
støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på 
lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at 
anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til 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 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 
 
 

46.  Tønder Kommune kan, også inden der er forløbet 8 år efter meddelelsen af   
godkendelsen, meddele påbud i henhold til § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug til landbruget Skovhusvej 5, 6372 Bylderup Bov. 
Tønder Kommune kan stille krav om overholdelse af grænseværdier for støjkilder, der 
befinder sig på landbrugets driftsarealer beliggende i Tønder Kommune. Tønder Kommune 
fastlægger de relevante grænseværdier. 

 
 

3.11 Skadedyr 
Redegørelse 
Der holdes rent og ryddeligt omkring anlægget. Foderrester og halm fjernes. Riste og afløb 
holdes frie, så der er frit afløb. 
 
Fluer bekæmpes med gift (strips) og hyppig udmugning ved kalve. Idet kalvehytterne flyttes 
udendørs på fast bund med afløb forventes det, at gødningsmåtten kan holdes rimelig tør og 
samtidig rent omkring kalvehytterne, således at fluegener minimeres. 
 
Ejendommen er tilmeldt kommunal rottebekæmpelse. Der er en god bestand af katte på 
ejendommen.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er i orden. 
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Vilkår 
47. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i 

overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium. 
 

3.12 Støv 
Redegørelse 
Det mest støvgivende på ejendommen er savsmuld, som strøes i sengebåsene. Savsmuld leveres 
i pressede pakker, og støvgener er dermed næsten elimineret. 
 
Foder leveres løst og tippes af, hvilket er med til at begrænse støvgener mest muligt. 
 
Den ene kraftfodersilo er lukket med presenning for at begrænse støv under indblæsning. Siloen 
står i laden. Den anden kraftfodersilo har et udluftningsrør, hvorpå der kan monteres en 
støvpose, hvilket dog endnu ikke har været nødvendigt. 
 
Der bruges 150 bigballer halm om året. Halmen bjærges så tørt som muligt, og det afgiver derfor 
minimale støvmængder. 
 
Der valses/males ikke korn på ejendommen, og der er ingen forbrug af korn. 
 
Der bør altid vises hensyn ved kørsel til og fra ejendommen.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transport og håndtering af grovfoder og foderstoffer mv. ikke vil 
give støvgener for omkringboende. 
 
48. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlæggets eget areal. 
 

3.13 Lys 
Redegørelse 
Der er monteret lysstofarmaturer på hvert andet spær inde i løsdriftsstalden, og der er monteret 
halogenlampe i ca. 7,5 meters højde uden for stalden på gavlen. Udendørsbelysning er tændt 
efter behov. 
 
Lyset i løsdriftsstalden er tændt i morgentimerne i forbindelse med malkning fra kl. 5 – 8. I 
vinterperioden er lyset tændt de fleste dage. I sommerperioden tændes lyset om aftenen, når 
malkningen starter kl. 16:30. Der er altid lys i malkestalden, når der malkes. Lyset slukkes kl. 22, 
når aftenrunden er slut. 
 
I sjældne tilfælde kan der forekomme lys i stalden om aftenen/natten, hvis der er akut behov for 
eksempelvis dyrlæge. 
 
Der er opsat almindelig lysstofarmaturer i laden. Der opsættes ekstra lys i forbindelse med 
udvidelsen for at kunne tilse dyrene ordentligt. 
 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer at den begrænsede lyskilde ikke vil give gener for naboer. 
 
49. Belysningen skal begrænses til det i redegørelsen anførte. 
 

3.14 Oplag af olie og affald 

3.14.1 Olie 
Redegørelse 
Dieselolie opbevares udendørs i overjordisk tank (1.100 l) fra 1981 ved løsdriftsstaldens østgavl. 
Påfyldning af diesel sker fra den befæstede plads foran stalden.  
 
Olietønder og fedtprodukter opbevares i staldens teknikrum, der ligger inden for porten ved 
løsdriftsstaldens østgavl.  
 
Ved: 

• Afmelding af gamle olietanke og   
• anmeldelse af ny(e) olietank(e) 

kontaktes kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk. Hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til olietanke og plasttanke kontaktes samme.  
  
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af olieprodukter er i orden, og  
at der ikke er risiko for forurening af jord, kloak, overfladevand og grundvand.  
 
Vilkår 
50. Opbevaring af diesel / fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en 

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

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

52. Såfremt tanken er placeret i umiddelbar nærhed af regnvandsafløb, vandløb m.m. skal 
tanken stilles i en spildbakke med opkant, således at tankens indhold kan opsamles, og 
at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.  

53. Olie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. 
54. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under tankning. 
55. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuel spild. 
 
 

3.14.2 Affald 
Redegørelse 
Døde dyr opbevares på betonplads ved stalden indtil afhentning. Døde dyr afhentes af DAKA. Der 
vil blive anskaffet kadaver kap ved udvidelsen, og dyrene lægges på en palle eller lignende, der 
hæver dyrene fra jorden. Antallet af døde dyr er ca. 30 årligt.  
 
Tom emballage fra vaske og skyllemidler fra malkeanlæg (tom plastemballage, EAK kode 
15.01.02) afleveres til leverandør. Den årlige mængde af desinfektionsmiddel, der anvendes til 
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malkeanlæg, er ca. 4x200 kg syre og 4x200 kg base. Til yveraftørring anvendes ca. 154 kg. 
Tomme dunke opbevares i teknikrum ved siden af tankrummet.  
 
Der opbevares ikke spildolie på ejendommen. Al spildolie (EAK kode 13.02.08) aftages af smeden 
ved service. 
 
Stort set alt andet affald fra produktionen opbevares i industricontainer inden afhentning. 
Afhentning sker hver 14. dag, og den årlige mængde er 2,6 tons. 
 
Glas, pap og papir (EAK kode 15.01.01) afleveres til kommunal modtagestation. Elektriske dele 
(lysstofrør, EAK kode 20.01.21) fra udtjent materiale afleveres som regel til montører eller på 
kommunal modtagestation. Den anslåede mængde papir og pap i nudrift er 200 kg. 
 
Udtjente maskiner samt andet jern og metal afhændes til maskinforhandler. 
 
Indtil selvdøde og aflivede dyr er blevet afhentet, skal de opbevares på en skyggefuld 
afhentningsplads i tilknytning til besætningen. De skal også hæves over jorden. 
 
Al affald opbevares og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulativer. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at affaldshåndtering ikke vil medføre gener for miljøet. 
 

BAT affald 

Redegørelse 
 
I henhold til BREF er der BAT, at planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af 
materialer og fjernelse af produkter og spild. Aabenraa Kommune vurderer, at fjernelse af affald 
er BAT. 
 
Vurdering 
Håndteringen af affaldet på Skovhusvej 5, som sker i overensstemmelse med kommunens 
affaldsregulativ, bygger på sortering af affaldet, således at mest muligt kan genanvendes, og den 
resterende del forbrændes. Dette vurderes at opfylde kravene til BAT for affaldshåndtering.   
 
Vilkår 
56. Døde dyr skal opbevares på den i ansøgningen angivne plads. 
57. Der må ikke opbevares spildolie på ejendommen. 
 

3.14.3 Sprøjtemidler og medicin 
Redegørelse 
Der opbevares ikke pesticider på ejendommen. Det er maskinstationen, der varetager sprøjtning 
af ejendommens arealer, og maskinstationen, der opbevarer de anvendte pesticider. 
Sprøjteudstyr fyldes og rengøres på maskinstationen. I forbindelse med sprøjtearbejde 
medbringer maskinstationen en tank med vand til påfyldning ude i marken.  
 
Kemikalier, der anvendes i produktionen, står i teknikrummet ved siden af tankrummet. I 
tankrummet står de tønder med kemikalier, der er i brug. Kemikalier leveres i 200 liters tønder 
og 50 liters dunke. Der er oplag af ca. 2x200 liters samt 2-3 50 liters dunke. 
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Kemikalierester og tomme dunke fra sprøjtemidler (EAK kode 20.01.19) medtages af 
maskinstation. Rester og tomme dunke fra landbrugskemikalier (EAK kode 02.01.08) afleveres 
hos leverandør af disse, og omfatter ca. 10-12 tomme 200 liters tønder samt 3-4 tomme 50 liters 
dunke. 
 
Medicin opbevares i skab i stalden. Der udleveres kun medicin til forbrug ved efterbehandling af 
dyr. Rester af veterinære lægemidler (EAK kode 18.02.05) afleveres til dyrlægen. Mængden 
omfatter ca. 10 kg årligt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at sprøjtemidler, øvrige kemikalier og medicin bliver håndteret på 
tilfredsstillende vis. 
 
Vilkår 
58. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan 

ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip.  
59. Der må ikke opbevares sprøjtemidler til markbrug på ejendommen.  
60. Marksprøjten må ikke vaskes på Skovhusvej 5. 
 
 

3.15 Anlæggets påvirkning af beskyttet natur 
Produktionen på Skovhusvej 5 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gødning), som 
indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m. fl.), der ved uhensigtsmæssig 
behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. Kvælstof (ammoniak) kan også 
dampe fra stalde og lagre og med vind og nedbør blive ført til naturområder.  
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, medens 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 falder (”mikroklimaet” 
ændrer sig). Det medfører, at arter som kræver et varmt mikroklima (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 beskyttet biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering med 
ammoniak, må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til naturarealer 
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 afstanden 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 end 
1000 meter og i bufferzone II).  
 
Kommunen er dog forpligtet til at foretage en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er 
tilstrækkeligt til at sikre naturområderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være 
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tilfældet kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud over ovennævnte 
fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
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 naturbeskyttelsesområder, 
og arter omfattet af direktivets bilag IV må ikke få forringede forhold. Jf. husdyrlovgivningen er 
ovenfor nævnte beskyttelsesniveau som udgangspunkt tilstrækkeligt til at sikre habitatdirektiv 
forpligtelserne. Kommunen kan dog i særlige tilfælde stille skærpede vilkår, hvis dette skønnes 
nødvendigt.   
 
 
Redegørelse 
Aabenraa kommune har besigtiget og vurderet følgende naturarealer: 
 

- Alle af naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede arealer indenfor/optil 
udbringningsarealerne 

- Heder, moser, overdrev indenfor en radius af 1 km fra anlægget (Skovhusvej 5) 
 
De besigtigede naturarealer omfatter tre vandhuller beliggende indenfor 1000 m fra anlægget og 
op til de tilhørende udbringningsarealer, samt engområder mod Gammelå. 
 
Udvidelsen på Skovhusvej 5 medfører en beregnet total-emission af ammoniak fra anlægget på 
1783,3 kg og en mer-emission af ammoniak fra anlægget på 224,8 kg N/år. 
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Kort 1. Viser beskyttede naturarealer omkring Skovhusvej 5. Den lilla markering viser grænserne 
for det internationale Fuglebeskyttelsesområde:F 63, Sønder Ådal. 
 
 

3.15.1 Anlæggets påvirkning af beskyttede naturtyper efter  
§ 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 

Redegørelse 
Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere end 1.000 meter væk fra nærmeste § 7 
naturareal. Det nærmeste § 7 areal, er et mindre hedeareal på 0,43 ha, som ligger syd for 
Sønderå. Det er beskyttet som § 7, idet det ligger indenfor Natura 2000 i Sønderådalen. Det 
ligger ca. 2,7 km syd, sydvest for Skovhusvej 5. Der er beregnet mer- og totaldeposition til 
heden fra Skovhusvej 5 efter udvidelsen. Totaldepositionen er beregnet til ca. 0,07 kg N/ha/år, 
og merdepositionen er beregnet til 0 kg N. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at afstanden er tilstrækkelig til at undgå væsentlig ammoniak 
påvirkning. Aabenraa Kommune stiller ikke vilkår, da depositionen er lille og anlægget med 
udvidelsen ikke giver anledning til nogen yderligere deposition i naturområdet. 
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3.15.2 Anlæggets påvirkning af beskyttede naturtyper efter  
§ 3 i Naturbeskyttelsesloven og  
§ 23 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 

Jf. husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der er andre 
naturarealer end ovennævnte, som kan blive påvirket at ammoniakemissionen fra Skovhusvej 5. 
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.  
 
Redegørelse 
Kort 1 viser beskyttede naturarealer omkring Skovhusvej 5. 
 
Ca. 75 meter nord for staldanlægget løber Hundeklemmegrøften, der er et beskyttet vandløb og 
som længere mod vest løber sammen med Gammelå. Gammelå, der indgår i Natura 2000 
Fuglebeskyttelselområdet Sønder Ådal, løber ca. 550 meter syd for anlægget. Begge vandløb 
ligger op til Skovhusvej 5’s udbringningsarealer. 
 
Indenfor 1000 m fra anlægget er der registreret 8 små søer (vandhuller) beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Alle ligger i forbindelse med dyrkede marker og det vurderes at den 
primære tilførsel af næringsstoffer, herunder N til vandhullerne sker fra de dyrkede marker som 
næringsberiget overfladevand, der enten strømmer til vandhullerne på overfladen eller via 
rodzonen.  
 
Der findes § 3 beskyttede engarealer i forbindelse med Grønå og Gammelå indenfor 1000 m fra 
anlægget. Dvs. ca. 600 meter sydøst for anlægget ved Gammelå og ca. 800 m mod nordvest syd 
for Grønå. Engarealer er som udgangspunkt robuste naturtyper med en tålegrænse på 15-25 kg 
N/ha/år. Konkret vurderes engene at ligge i den øvre ende, idet tidligere besigtigelser beskriver 
engene ved Gammelå som kulturpåvirkede med moderat naturtilstand, desuden 
vinteroversvømmes de lavestliggende enge med næringsrigt åvand. Baggrundsbelastningen i 
området er høj og ligger ifølge tal fra 2008 på mellem 19 og 20 kgN/ha/år.  
 
For at beskytte det nærmest beliggende vandløb (Hundeklemmegrøften) og nedstrøms-
recipienter etableres der en mindre jordvold omkring den nye gyllebeholder med henblik på 
tilbageholdelse af gylle ved evt. uheld og udslip.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen medfører en relativ begrænset mer-emission, som 
ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturarealer – dvs. at det vurderes at 
udvidelsen ikke vil betyde at naturområderne vil forandre naturtilstand. Der stilles ingen vilkår. 
 
 

3.15.3 Anlæggets påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder 
 
Jf. bek. nr. 408 af 1.05.2007 (Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) skal myndigheder vurdere, hvorvidt 
projekter indenfor udpegede internationale naturbeskyttelsesområder medfører forringelser for 
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udpegningsgrundlaget. Der må ikke meddeles tilladelse til forhold som forringer yngle- og 
rastemuligheder for udpegningsgrundlaget samt for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.  
 
 
Anlægget på Skovhusvej 5 er beliggende indenfor Natura2000 område F 63, som er EF 
fuglebeskyttelsesområdet Sønder Ådal.  
 
Sønder Ådal består hovedsageligt af landbrugsarealer i drift og gennemskæres af Gammelå og 
Sønderå. Sønderå er omfattet af habitatområde H90 (Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og 
Magisterkogen).  
I ådalene langs vandløbene ligger enge, som især i den østlige del er fugtige og for en dels 
vedkommende er opgivet til landbrugsjord indenfor de seneste årtier. Vandløbene ligger i næsten 
naturligt leje, da de ikke er blevet udrettet under regulerings-kampagnerne i midten af 1900-
tallet. 
Området Sønder Ådal er udpeget for at beskytte fuglearterne: rørdrum, rørhøg, hedehøg, 
sortterne og mosehornugle. 
Engene var indtil 1980'erne fourageringsområde for flere storkepar. Stor hornugle er registreret 
ynglende, engsnarre er registreret spillende, og der er fund af rødrygget tornskade i yngletiden. 
Engene og rørskovene er potentielle levesteder for hedehøg, rørhøg og rørdrum. Stor hornugle 
yngler uden for fuglebeskyttelsesområdet, men bruger det til fouragering. Sortterne er ikke 
registreret i området i flere år. 
 
Vandkvaliteten i de større vandløb i området er blevet bedre gennem de senere årtier, og 
vandkvaliteten vurderes derfor ikke længere at være begrænsende for fuglelivet. En afledt effekt 
af VMPII-projektet, som har til formål at forbedre vandkvaliteten, kan være at den ekstensive 
drift af engene opgives. Det betyder at engene gror til i moselignende tilstand og sumpskov og 
dermed giver dårligere chancer for at hvid stork kan genindvandre, da den gerne fouragerer på 
enge med lav vegetation. Den øgede tilgroning som forårsages af de hyppigere og mere 
omfangsrige oversvømmelser foranlediget af VMPII projektet skønnes dog jf. basisanalysen ikke 
at påvirke de udpegede fugle direkte. 
 
 
Vurdering 
Gødskning (og oversvømmelser) tilfører store mængder næringsstoffer til engene. Dette forhold 
har medført at ådalen generelt er domineret af vådbunds- og næringsstofkrævende arter, der 
typisk vokser på moderat til næringsrig jordbund jf. rapport om plante og dyrelivet i Sønder 
Ådalen fra 1999. Øget næringspåvirkning vil medføre at engene vil vokse hurtigere til i høje 
sumpplanter og ”nøjsomhedsarter” vil udkonkurreres. Dette vil - især hvis græsning/slet ophører 
- forringe forholdene for en del af de fugle som udgør udpegningsgrundlaget, idet disse til 
fouragering foretrækker lys åbne lavbundsarealer. 
Baggrundsbelastningen er i sig selv stor i området og udgør mellem 19 og 20 kg N/ha/år. 
Øget ammoniak deposition i engene som følge af produktionsudvidelsen vurderes som lille og 
ubetydelig sammenlignet med den mængde N, som engene modtager via gødskning og 
potentielle oversvømmelser, og effekten vil derfor være yderst begrænset og uden betydning for 
udpegningsgrundlaget. I basisanalysen for området er luftbåren ammoniak endvidere ikke nævnt 
som en trussel for fuglene. Det vurderes derfor, at den øgede deposition ikke vil forringe 
naturforholdene og udpegningsgrundlaget for Sønder Ådal.  
Indenfor 1000 m fra Skovhusvej 5 ligger der to andre store bedrifter med over 250 DE, som 
bidrager til ammoniak-depositionen i de konkrete enge i Ådalen. Det ændrer dog ikke på at 
Aabenraa kommune vurderer at påvirkningen fra Skovhusvej 5 vil være negligerbar i forhold til 
påvirkning af fuglene på udpegningsgrundlaget for F 63. 
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Aabenraa Kommune vurderer således, at udvidelsen med mer-emmision ikke vil påvirke fuglene 
som Ådalen er udpeget for at beskytte. 
Der stilles således ikke vilkår til luftbåren ammoniak i forhold til Natura 2000 natur. 
 

3.15.3 Anlæggets påvirkning af arter med særligt strenge 
beskyttelseskrav (bilag 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. 
 
 
Redegørelse 
I det følgende vurderes forekomsten af de arter, hvor projektområdet ligger indenfor eller i 
nærheden af artens naturlige udbredelse. 
Jf. DMU`s ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” (faglig rapport nr. 635, 2007) 
forekommer følgende bilag IV-arter evt. i området: Vandflagermus, sydflagermus, 
pipistrelflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. 
Flagermusene er generelt knyttet til gamle løvskove, og da sådanne ikke forekommer i området, 
vurderes de ikke relevante i denne sag.  
Markfirben lever i forbindelse med tørre lokaliteter, og forekommer evt. i hegn, lysåbne skrænter 
o. a. tørre biotoper i området – bl. a. i f. m. ådalen omkring Gammelå. Øget ammoniak 
deposition fra produktionen vil kunne øge tilgroningen og skabe skygge – og derved forringe 
forholdene for firbenet, som kræver høj sol indstråling. Dette forhold vurderes imidlertid ikke 
væsentligt, idet bl. a. depositions forøgelsen er begrænset.   
Paddearterne drager også fordel af lysåbne forhold i vandhullerne og vil derfor teoretisk også 
være negativt påvirkede af øget tilgroning som følge af øget næringstilstand. Vandhullernes 
næringstilstand vil dog primært være styret af de omgivende jordes næringstilstand og den 
forholdsvise lille merdeposition der vil være i forbindelse med udvidelsen på Skovhusvej 5 
vurderes ikke at have betydning for bilag IV paddearter. 
 
Yderligere beskrivelse og vurdering af bilag IV arterne i forbindelse med arealdrifter findes under 
arealdelen af godkendelsen – afsnit 4.2.2. 
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4 Udbringningsarealer 
Redegørelse 
Miljøredegørelsen og miljøvurderingen omfatter udbringningsarealerne på i alt 132,88 ha 
svarende til udbringning fra 293,84 DE (2,21 DE/ha), med 27.059,82 kg N og 4.686,02 kg P (Se 
evt. bilag 1 og kortbilag 3). 

 
Kort 2. Viser beliggenhed af alle udbringningsarealer, kommunegrænse og beskyttet natur. 
 
Tabel 1. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 
Ejede og forpagtede 
arealer 

Adresse Udbringningsareal ha Antal DE og 
Gødningstype 

 Skovhusvej 5 
6372 Bylderup Bov 

132,88 293,84  
Kvæggylle og lidt 
dybstrøelse 

Produktionsmæssig 
samdriftsaftale 

   

Navn Adresse Udbringningsareal ha  
 Skovhusvej 3,  

6372 Bylderup Bov 
9,79 22,49  

Kvæggylle 
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Foruden udbringningsarealerne er der indgået aftale med Skovhusvej 3 om produktionsmæssig 
samdrift på i alt 9,79 ha aftalearealer. Her kan der udbringes 2,3 DE/ha og der afsættes 22,49 DE 
kvæggylle med 2100,11 Kg N og 366,58 Kg P. Placeringen af aftalearealerne fremgår af 
ovenstående kort 2. 
 

Aftalearealer 

Det skal vurderes, om aftalearealerne kræver separat godkendelse efter § 16 i ”Lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug”. 
For arealer, som ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde, stilles særlige krav til 
beskyttelse mod nedsivning af nitrat til grundvand, og her udløses en § 16 arealgodkendelse. 
 
Ligger aftalearealerne ikke i nitratfølsomt indvindingsområde, skal det vurderes, om arealernes 
sårbarhed i forhold til natur og overfladevand kræver en særlig beskyttelse, der rækker udover 
den generelle lovgivnings rammer. Er det tilfældet, udløses en § 16 arealgodkendelse. 
 
Redegørelse 
Aftalearealernes beliggenhed i forhold til beskyttet natur kan ses på kort 2 og 4, mens 
beliggenhed i forhold til nitratfølsomt indvindsområde ses på kort 3. 
 
Der er tale om aftalearealer, hvor der er indgået skriftlig aftale om driftsmæssig sammenhæng, 
dvs. at en del af afgrøderne anvendes af Skovhusvej 5 og det er dermed tilladt at udbringe 2,3 
DE husdyrgødning per ha på arealerne.  
Arealerne vurderes som robuste landbrugsarealer udenfor nitratfølsomt indvindingsområde. 
De ligger ikke op til vandløb eller i umiddelbar nærhed af beskyttede naturarealer. 
Jordbunden er grovsand (JB1) der ifølge ansøgning ikke er drænet. En lille del ligger dog i 
lavbunds kl. IV, hvor der ikke er risiko for udledning af okker. 
 
Det er Aabenraa Kommunens vurdering at aftalearealerne kan anvendes til udbringning af 
husdyrgødning uden en særskilt arealgodkendelse. 
 
Jordbund og dræning 
Størstedelen af arealerne er grovsandet jord (JB1), en mindre del af arealerne er humusjorder 
(JB11), det gælder markerne eller dele af markerne ned til Gammelå. Ingen af ejendommens 
udbringningsarealer er jf. ansøgningen drænede. 
 
Nitratfølsomme indvindingsområder 
Ingen af bedriftens arealer er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområder (kort 3). 
 
Kommunegrænse 
Som det fremgår af kort 2 ligger de vestligste arealer i Tønder Kommune, som er blevet hørt 
om hvorvidt der skal stilles vilkår til arealerne. Udtalelse og vurdering fra Tønder Kommune 
er lagt ved som bilag 4. Sammenfattende har Tønder Kommune ingen restriktioner, bortset 
fra et vilkår om bræmmer langs et § 3 beskyttet vandløb (stillet i afsnit 4.2) og stillet krav 
om at et § 3 beskyttet engareal ned mod Gammelå (syd for mark 45-0 på kort 2) ikke 
anvendes til udbringning. Arealet kan dog anvendes til græsning med et maksimalt dyretryk 
på 0,8 DE per ha per år. Arealet er efterfølgende taget ud af udbringningsarealet og der er 
stillet vilkår om græsningstryk på maksimalt 0,8 DE per ha på § 3 beskyttede engarealer.  
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Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Der findes inden beskyttede sten- og jorddiger eller andre fredninger i tilknytning til Skovhusvej 5 
eller de tilhørende arealer. 
 

 
Kort 3. Udbringningsarealernes beliggenhed i forhold til lavbundsklasser og nitratfølsomt 
indvindingsopland. 
 
 
Lavbundsarealer 
Arealerne på humusjord (mark nr. 48, 49, 49-1, 11-1 og 11-0) samt dele af flere andre arealer 
(jf. kort 3) er lavbundsarealer i lavbundsklasse IV (ingen risiko for okkerudledning). 
Okkerforurening er et problem i de vestløbende sønderjyske vandløb. Problemet skyldes 
udvaskning af jernforbindelser i jorden i forbindelse med dræning af landbrugsarealer og tidligere 
tiders reguleringer (udretning) af vandløbene for at forbedre afvandingen. Okkerudvaskningen 
finder især sted i vinterhalvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening ved oprensning af grøfter 
og vandløb eller rensning (spuling) af drænsystemer. Uddybning af vandløb og grøfter forøger 
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okkerudvaskningen og er sammen med intensivering af grødeskæring ikke ønskelig, hvor 
vandløbet ligger i ”Naturområder” eller ”Områder med naturinteresser” (udpegninger i 
Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune). 
 
Lavbundsarealer langs Gammelå er desuden arealer, der i Regionplan 2005-2016 er udpeget 
som”VMP II lavbundsarealer”. ”VMP II -lavbundsarealer” er potententielt egnede som vådområder 
og er vurderet at kunne tilbageholde kvælstof ved genetablering. Udpegningen af lavbundsarealer 
har ingen betydning for, om områderne fortsat kan drives jordbrugsmæssigt eller for 
mulighederne for at opføre nødvendige landbrugsbygninger. 
 
 
Ændringer af udbringningsarealet anmeldes senest den 1. august til Aabenraa Kommune, der 
vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare.  
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer bliver det nedbragt hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Aabenraa Kommune vurderer at udbringningsarealets størrelse harmonerer med husdyrholdet. 
 
Vilkår 
 
61. Der må kun udbringes husdyrgødning på de arealer på den pågældende bedrift, der 

fremgår af kort 1 og ansøgningens tabel 4.1.3 og tabel 4.1.4. 
62. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende 

til et husdyrtryk på 2,21 DE/ha. 
63. Der skal afsættes 22,5 DE til aftalearealer. 
64. Græsningstrykket på § 3 beskyttede engarealer må ikke overstige 0,8 DE/ha/år. 

Dokumentation herfor skal på kommunens forlangende kunne forevises i form af 
nedskrevne registreringer med oplysninger om antallet af dyr per mark 

 

4.1 Arealanvendelse 
Redegørelse 
Der er ikke lagt op til en ændring i sædskiftet, og der anvendes således sædskifte K12 også efter 
udvidelsen, svarende til 65 - 95% med græs og maksimalt 30% med helsæd og majs. 
 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 4.1 (se 
bilag 1). 
 
Der kan, jf. ansøgningen, udbringes husdyrgødning på 132,88 ha eget areal + 9,79 ha aftaleareal 
(med samdrift), i alt 142,67 ha, og det reelle dyretryk for den ansøgte bedrift er 2,21 DE/ha. 
 
Husdyrbruget er omfattet af reglerne for ejendomme på 2,3 DE jf. husdyrbekendtgørelsen. 
 
Aabenraa Kommune vurderer: 

• at sædskiftekravene er overholdt 
• at de 142,67 ha udbringningsareal er tilstrækkeligt til at opfylde harmonikravene. 
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4.2 Forholdsregler over for beskyttet natur 
Foruden påvirkningen med ammoniak fra husdyrbrugets anlæg kan naturen også påvirkes fra 
ejendommens udbringningsarealer. Det kan f.eks. være påvirkning af tilstødende naturarealer i 
forbindelse med udbringning af husdyrgødning, pga. tilførsel af næringsstoffer gennem diffusion i 
jordfasen, atmosfærisk deposition eller overfladeafstrømning af næringsstoffer.  
 
Ifølge Miljøstyrelsen kan der ved udbringning ske påvirkninger på over 1 kg N/ha/år ved 
atmosfærisk afsætning i op til 100 m fra markkanten (jf. MST’s skrivelse ”Bilag til notat om 
Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009”). Af 
Miljøstyrelsen vurderes det ikke muligt for kommunerne at beregne en randpåvirkning af udbragt 
husdyrgødning ved udvaskning af kvælstof og fosfor. Det vil dog være muligt at foretage en 
konkret vurdering af risikoen for overfladeafstrømning. Vurderes risikoen stor, kan der fastsættes 
krav om bræmmer eller lignende. 
 
Der er et lovkrav om nedfældning af flydende husdyrgødning på alle arealer, som ligger indenfor 
1000 m fra et § 7-område, såfremt udbringningen sker på sort jord eller græsmarker. Fra 1. 
januar 2011 gælder kravet om nedfældning på alle arealer med sort jord eller græsmarker uanset 
beliggenhed. 
 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealernes beliggenhed i forhold til beskyttet natur er vist på kort 4. Der er indenfor 
Aabenraa kommunes grænser udbringningsarealer i umiddelbar nærhed af to vandløb, tre 
vandhuller og et engareal, der alle er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Vandløb  
Udbringningsarealer i Aabenraa Kommune (nr. 48, 49, 49-1, 11-1 og 11-0) grænser direkte op til 
Gammelå, mens udbringningsarealerne (nr. 54-0, 8-0, 10-0, 5-0, 61-0, 63-0, 62-0) grænser 
direkte op til Hundeklemmegrøften, som er tilløb til Gammelå.  
Mellem Hundeklemmegrøften og udbringningsarealerne nord for (4-0, 3-1, 60-0) ligger en vej 
(Skovhusvej) og danner bræmme mellem vandløb og marker.  
Udbringningsarealer i Tønder Kommune grænser direkte op til Lillestrøm, som løber sammen med 
Grønå. 
Samtlige vandløb er beskyttet som § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Gammelå er målsat B3 dvs. 
karpefiskevand og målsætningen er opfyldt. Der er jf. Vandløbslovens § 69 pålagt 2 m bræmme 
på Gammelå, mens Hundeklemmen ikke er pålagt bræmmekrav. 
 
Ansøger oplyser, at kravet om bræmmer til beskyttede vandløb overholdes, samt at den del af de 
arealer, der ligger i tilknytning til Gammelå kun anvendes til afgræsning i sommerhalvåret. 
 
Vandløbene er følsomme overfor øget udledning og tilførsel af sand og næringsstoffer fra 
omkringliggende landbrugsarealer. Generelt er vandløbene præget af tidligere regulering, 
hårdhændet vedligeholdelse og okker.  
 
For at sikre de beskyttede vandløb mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeafstrømning 
af gødning og næringsstoffer samt øget sandvandring, som vil påvirke eksempelvis laks og 
snæbels (bilag IV-art) leve- og ynglesteder blandt andet ved tilsanding af gydegrus, og dels for at 
sikre anvendeligheden af vandløb som spredningskorridorer for områdets dyre- og planteliv, samt 
for at sikre leve- og rastesteder for bilag IV-arter (herunder eksempelvis padder) samt til 
beskyttelse af habitatområdet Vadehavet, stilles der vilkår om 2 meter dyrknings-, sprøjte- og 
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gødningsfri bræmmer langs de beskyttede vandløb, der grænser op til ejendommens 
udbringningsarealer og som ikke i forvejen er pålagt 2 meter bræmmer jf. vandløbslovens § 69. 
På følgende marker skal der etableres 2 meter dyrkningsfri bræmmer op til det beskyttede 
vandløb Hundeklemmen: mark nr. 54-0, 8-0, 10-0, 5-0, 61-0, 63-0, 62-0 (jf. kort 4). 

 
Kort 4. Beskyttet natur jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, der er besigtiget og ligger op til eller på 
udbringningsarealerne. 
 
Vandhuller 
Der er registreret tre beskyttede vandhuller jf. naturbeskyttelseslovens § 3 på 
udbringningsarealerne (mark nr. 10-0, 49-0 og 11-1) nummererede A, B og C på kort 4. De 
beskyttede vandhuller er hhv. på ca. 550 m2, ca. 300 m2 og ca. 500 m2. Vandhullerne er 
besigtiget af Aabenraa Kommune den 20. maj 2008. De er alle beliggende på markarealer uden 
terrænhældning, og der findes en smal bræmme på ca. 1 meter omkring vandhullerne. 
Vandhullernes naturtilstand er estimeret til moderat til ringe, idet de ved besigtigelsen fremstod 
næringsberigede med ret uklart vand og et vandplantesamfund helt domineret af hhv. 
svømmende vandaks og vandpest og med en moderat algebelægning i overfladen. Ved ketsjer-
fangst registreres mange vandtæger sp. og vandbænkebidere, som også er karakteristiske i 
næringsrigt vand, samt tanglopper og rovbiller sp.  Vandhul C på mark 11-1 er vurderet lidt 
bedre med flade brinker og det er beliggende på et græsningsareal ned mod Gammelå.  
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Det vurderes med baggrund i besigtigelsen, at der skal etableres en udyrket bræmme omkring 
alle tre vandhuller på mindst 2 m fra vandhullets kronekant. Kravet bygger på, at vandhullerne er 
mulige yngle- og/eller rastesteder for paddearter, herunder de strengt beskyttede efter 
habitatdirektivets bilag IV. Ved anlæggelse af 2 m udyrkede bræmmer formindskes risikoen for 
overfladeafstrømning af næringsberiget vand fra markerne omkring og naturtilstanden vil i bedste 
fald forbedres eller i det mindste ikke forringes.  
 
Enge 
Udbringningsarealer mark nr. 11-0 og 54-0 grænser op til et beskyttet engareal efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. Engen er markeret med D på kort 3. Den er besigtiget november 
2009. Arealet er på det tidspunkt vurderet til dårlig naturtilstand med isået rajgræs og evt. 
kløver. Vegetationen var mørkegrøn og næringsrig. Der blev dog registreret flere plantearter, der 
er karakteristiske for ferske enge. Jordbunden blev vurderet som fugtig og humusrig. 
 
Da engen i forvejen er næringsrig vurderer Aabenraa Kommune, at udbringningsarealerne, der 
grænser op til engen ikke udgør en trussel for engens naturtilstand.  
 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil medføre en uacceptabel påvirkning på de 
beskyttede naturarealer når der holdes minimum 2 m bræmmer til vandløb og søer ved 
udbringning af gylle. 
 
  
Vilkår 
 
65. Der skal etableres og vedligeholdes bræmme omkring de beskyttede søer på mark 10-0, 

49-0 og 11-1. Bræmmen skal være mindst 2 m bred målt fra vandhullets kronekant og 
må ikke dyrkes, sprøjtes eller gødskes. 

66. Der skal etableres og vedligeholdes en 2 m gødsknings-, sprøjtnings- og dyrkningsfri 
bræmme på markerne langs Hundeklemmen (mark 54-0, 8-0, 10-0, 5-0, 61-0, 63-0, 62-
0). 

67. Der skal etableres og vedligeholdes 2 m gødnings – og sprøjtefri bræmme langs 
vandløbene på markerne 56-1, 57-0 og 40 – 0, der grænser op til § 3 beskyttet vandløb i 
Tønder Kommune. 

68. I perioden 15. april – 15. juni må dyretrykket på mark nr. 46 – 0 på 1,5 ha ikke på noget 
tidspunkt overstige 2 ungkreaturenheder pr. ha, svarende til 2 kvier, 2 tyre eller 4 køer 
pr. ha. Efter 15. juni må dyretrykket øges. Arealet ligger i Tønder Kommune.  
 
 

 

4.2.1 Drikkevandsinteresser og nitrat-grundvand 
Redegørelse 
Ejendommen og bedriftens udbringningsarealer er beliggende i et område med almindelige 
drikkevandsinteresser, hvor der ikke er udarbejdet indsatsplan til grundvandsbeskyttelse og 
udenfor nitratfølsomme indvindingsområder, hvorfor der ikke er lavet beregning af nitrat 
koncentration i udvaskning til grundvand. 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat-grundvand er dermed overholdt.  
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Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat-grundvand er overholdt.  
 
Aabenraa Kommune vurderer på den baggrund, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår  
om udvaskning af nitrat fra udbringningsarealerne. 
 

4.2.2 Nitrat-overfladevand  
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødskningen 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 grøfter til vandløb, søer og i 
sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt kvælstof via 
en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, afhænger af 
jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vandløb eller søer. På 
drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på udrænede arealer, hvor 
det skal føres via grundvandet til vandmiljøet. Når kvælstoffet er nået ud i vandløbene, er 
reduktionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den kvælstof, der føres til vandløb, ender 
i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for 
Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). Føres vandet gennem søer, sker der en 
yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne som 
næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter samt alger, der i 
høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vandløbene 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, Temarapport fra DMU 13/1997). En reduktion i 
udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) vil dog utvivlsomt føre til en mindre 
grødevækst og en mindre produktion af organisk stof i vandløbet, hvilket vil forbedre 
miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give mindre tilførsel af organisk stof og 
næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst kan reducere iltindholdet i vandløbet med 
deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne afvander alle til Vadehavet enten via Gammelå, Grønå og Vidåen eller via 
Sønderå til Vadehavet.  
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger indenfor områder, der er 
udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således i hht. lovgivningens beskyttelsesniveau for 
nitrat til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealerne. 
 
Arealerne ligger i et område hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden er mellem 76 og 100 
procent, dvs. at 76-100 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive nedbrudt/fjernet fra jorden før 
det ender i overfladevandsrecipienten. 
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Der er i IT systemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 62,5 kg N/ha/år. Med det 
høje reduktionspotentiale i området betyder det at der reelt vil udvaskes maksimalt 15 kg 
N/ha/år.  
Udledning at N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale på 14,2 kg N/ha/år. Dvs. at 
der efter udvidelsen årligt udledes ca. 0,8 kg N mere per ha end i nudrift. Totalt betyder det en 
merudledning på ca. 106 kg N/år til overfladevand fra egne arealer. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat-overfladevand er overholdt ved harmonikravet, idet 
reduktionspotentialet er højt og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vadehavet), som 
ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af næringsstoffer i forhold til Vadehavet og andre Natura 
2000 vandområder findes i afsnit 4.2.4. 
 
Gammelå er målsat B3 (Karpefiskevand), der skal kunne fungere som opholds og 
opvækstområde for ål, aborre, gedde og karpefisk mens Grønå og Sønderå er målsat som B2 
(Laksefiskevand), der skal fungere som opvækst og opholdsområde for ørred og andre laksefisk. 
Målsætningerne tager sigte mod at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og fauna, som 
naturligt er tilknyttet og har gode livsbetingelser i disse vandløb.  
For at opfylde målsætningerne kræves en DVFI værdi på minimum 5. Måling i både 2003 og 2006 
har vist en DVFI værdi på 6 i Sønderå(st. nr. 425-1150 vest for Rens). I Gammelå viste seneste 
måling i 2003 en DVFI på 5 (st. nr. 425-300 umiddelbart nedstrøms marker) og i nærmeste 
nedstrøms station i Grønå viser seneste måling i 2006 en DVFI værdi på 6. Målsætningerne for 
alle tre vandløb er derfor opfyldt (Regionplan 2005-2016). 
Vandkvaliteten i Gammelå og Sønderå er blevet bedre gennem de senere årtier, hvilket er en 
effekt af VMPII-projektet, som har til formål at forbedre vandkvaliteten. På en 15 km lang 
strækning af Sønderå er der gennemført et af de største VMPII-projekter i Danmark omfattende 
ca. 251 ha. eng. Vandløbsvedligeholdelsen er ophørt, samtidig med at dræn og grøfter er blevet 
stoppet til. Det har forårsaget hyppigere og mere omfangsrige oversvømmelser, som betyder at 
kvælstofbelastningen af vandløbssystemet og Vadehavet reduceres.  
 
Vurdering 
Udbringningsarealerne omfatter landbrugsjorde, der for en del er vandløbsnære lavbundsarealer, 
hvor udvaskningen kan være højere. Disse arealer anvendes dog hovedsageligt til græsning, hvor 
udvaskningsrisikoen er betydeligt formindsket. Principielt kan kommunen ikke tillade en mer-
belastning af Sønderådalen, som jo har gennemgået et stort projekt med det formål at forbedre 
vandkvaliteten. Det er dog Aabenraa kommunes opfattelse at merudledningen af kvælstof til 
overfladevand i denne sag er så lille at den ikke i sig selv kan begrunde et skærpet 
beskyttelsesniveau med et lavere husdyrtryk til følge. Målsætningen i vandløbene er endvidere 
opfyldt og den mer-udledningen på 0,8 kg N/ha/år (totalt maksimalt 106 kg/år) vil være uden 
betydning sammenlignet med den mængde der totalt udledes til å-systemet (1957 ton/år 
gennemsnitligt fra 2001-2005 til Listerdyb i Vadehavet, som har tilløb fra Bredeå og Vidåen).  
 
Aabenraa Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke skal stilles vilkår  
om udvaskning af nitrat fra udbringningsarealerne. 
 

4.2.3 Fosfor 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs vandløb 
og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst fosfor i jordvandet) 
er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde fosfor er særlig dårlig, mens 
jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for udvaskning af fosfor stor på 
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lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset jernindhold, dvs. på lavbundsarealer 
som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der fastsat 
beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyrbrugsprojekter med 
udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til Natura 2000 
søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter. 
 
Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som 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. Fosforoverskud må ikke øges på lavbundsarealer, der er 
drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af jern. 
Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres 
fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor i 
handelsgødning. 
 
De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 2000 
vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
Vadehavet er i henhold til lovgivningen udpeget som mindre sårbart overfor fosfor. I oplandet 
hertil er harmonikravet således alene beskyttelsesniveau for P-overskud. 
 
I forhold til sårbare naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte søer, 
grusgravssøer, fjorde) udenfor Natura 2000 områder kan kommunen, hvis det vurderes 
nødvendigt, skærpe beskyttelsen. 
 
Redegørelse 
Ejendommens udbringningsarealer er jf. ansøgningen udrænede. Arealerne ligger i svagt kuperet 
smeltevandsslette dvs. i fladt terræn uden skrånende arealer mod vandløb eller sø/mose. Langt 
hovedparten af udbringningsarealerne består af grovsandet jord (JB1), kun de vandløbsnære 
arealer langs Gammelå og Grønå består for en stor del af humusjord (JB7).  
 
Ejendommens udbringningsarealer ligger i et opland, der afvander til Vadehavet. Vadehavet er 
karakteriseret som sårbart Natura 2000 område, men afkaster dog ikke krav om begrænset 
fosforoverskud, dvs. at oplandet ikke er belagt med P-klasser jf. Styrelsens kortværk.  
Ingen arealer ligger i opland til målsatte søer. 
En del af udbringningsarealerne er lavbundsarealer i klasse IV, dvs. at der ikke er risiko for 
udledning af okker, idet jernindholdet er lavt. Det drejer sig om arealer langs Gammelå (areal nr. 
11-0, 11-1, 48-1 og 49-1) og delvis om areal (5-0, 9-0, 10-0 og 4a), der ikke ligger umiddelbart 
vandløbsnære. Der er forøget risiko for udvaskning af fosfor fra disse arealer, især fra de 
vandløbsnære arealer. Arealerne langs Gammelå er langt overvejende udlagt i græs, hvorved 
udvaskningsrisikoen mindskes. Endvidere stilles vilkår om 2 m bræmmer til 
Hundeklemmegrøften, som ikke i forvejen er pålagt bræmmer, se afsnit 4.2.  
 
Der tilføres 3504 kg P i nudrift og 4686 kg P i ansøgt drift (se afsnit 4.2 og 4.3 i bilag 1). 
Der er beregnet et p-overskud på 9,9 kg P/ha/år. 
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Aabenraa Kommune vurderer, at kravene til P-overskud er overholdt og at der i den konkrete sag 
ikke er forhold som kan begrunde skærpede krav. Der stilles ingen vilkår.  
 
 

 

4.2.4 Udbringningsarealernes påvirkning af Natura2000 områder. 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, der er 
fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse med 
habitatdirektivforpligtigelserne. 
 
 
Natura 2000 terrestrisk natur 
 
Redegørelse 
Aftalearealer og hovedparten af udbringningsarealerne er beliggende i eller grænser op til 
Natura2000 område (Sønder Ådal). 
 
 
Anlægget er beliggende inden for afgrænsningen af Natura2000 området, 
fuglebeskyttelsesområdet F63 Sønder Ådal.  
 
Udpegningsgrundlaget for F63 er: Rørdrum, rørhøg, hedehøg, stortterne og mosehornugle. F63 er 
i øvrigt beskrevet under afsnit 3.15.3 om anlæggets påvirkning af internationale 
naturbeskyttelsesområder. 
 
Vurdering 
Udbringningsarealerne har også før udvidelsen fået tilført husdyrgødning og der sker således ikke 
en ændring som vil kunne medføre ændringer for fuglene som Sønderådal er udpeget for at 
beskytte. Udvidelsen medfører en øget ammoniakemmision på 225 k N årligt, som kan bidrage til 
øget næringstisltand og tilgroning af engene. Da de gødes og græsses vil det dog ingen reel 
betydning have på forholdene for fuglene, hvilket også er vurderingen i basisanalysen for Sønder 
Ådal, hvor det fremgår at eutrofiering og den dermed øgede tilgroning ikke vil have en direkte 
betydning for de udpegede fugle. 
 
Aabenraa Kommune vurderer således, at udbringning af husdyrgødning på landbrugsarealer i det 
pågældende Natura 2000 område og den forholdsvis lille mer-emmision af ammoniak fra 
anlægget, ikke vil forringe naturforholdene og dermed ikke er et problem for 
udpegningsgrundlaget i Sønder Ådal og der stilles ikke yderligere vilkår.  
 
 
Natura 2000 vandområder 
 
Redegørelse 
Bedriftens arealer ligger i oplandet til Gammelå og Sønderådalen, som afvander til Vidåsystemet 
og Vadehavet. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, der udgøres af 
habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og fuglebeskyttelsesområde 
F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, 
Tøndermarsken og Saltvandssøen samt Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde F57 og H78 
Vadehavet, samt Ramsarområde 27. 
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Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Bekendtgørelse 
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 fuglebeskyttelsesområder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og 
Magisterkogen, 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 Næringsrig sø 
• 3260 Vandløb  

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 

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

 
 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 

• Mosehornugle 
• Rørdrum 
• Sortterne 
• Rørhøg 
• Hedehøg 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet 
præstekrave  

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

 

 
Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. F.eks. 
er snæbel i Vidåsystemet følsom overfor sandvandring og næringsberigelse af vandløbet, idet det 
kan medføre en skadelig effekt på dens gydepladser, hvis iltindholdet nedsættes og bunden 
belægges med et slam/sandlag.  
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgroning 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. 
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Basisanalysen for F63 Sønderådal siger, at vandkvaliteten i Sønderåen gennem de seneste 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). 
 
Arterne der er knyttet til det marine miljø i Vadehavet og de marine naturtyper kan for en stor 
dels vedkommende påvirkes negativt af øget næringsstofbelastning. Ifølge basisanalysen for 
Natura 2000-området Vadehavet (2007) er udledning af kvælstof og fosfor er en trussel mod 
naturværdierne i Vadehavet, idet det som direkte eller afledt konsekvens har en lang række 
uønskede virkninger. Perioderne med næringsstofbegrænsning for planteplankton er fortsat 
meget korte, og der forekommer høje klorofylkoncentrationer, masseopblomstring af 
planteplankton, samt store mængder eutrofieringsbetingede makroalger.  
 
Ifølge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje 
kvælstofkoncentrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion af 
næringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i 
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål er 
endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være nødvendigt 
fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, nationale og regionale mål. 
Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbelastning 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 Vadehavet, 
beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som værende bl.a. 
næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig, hvor Lister Dyb er 
angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). For at opnå 
målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
 
En af forudsætningerne for beskyttelsesniveauet i husdyrloven er, at antallet af DE i oplandet ikke 
er stigende (notat fra Miljøstyrelsen 15. december 2009). Udgangspunktet i husdyrloven er 
baseret på år 2005. 
 
Undersøgelser udført af Conterra viser, at der ikke er sket en signifikant stigning i antallet af DE i 
oplandet til hele Vadehavet i perioden fra 2001 til 2007.  
Derimod viser opgørelse i oplandet til Lister Dyb, som er den sydligste del af Vadehavet, som 
Vidåen afvander til, at dyretrykket har været jævnt og signifikant stigende i perioden 2001-2008. 
 
Resultaterne fra Conterra viser, at antallet af DE er steget, dels i hele oplandet til Lister Dyb og 
dels i Aabenraa Kommune. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i antallet af svin. 
I oplandet til Lister Dyb er antallet af DE fra 2001-2008 steget med 11 %, og i Aabenraa 
kommune er stigningen på 15,5 %. I Aabenraa Kommunes del af oplandet til Lister Dyb er 
antallet af svin steget med 69 % i samme periode. 
 
Det totale antal DE i Aabenraa Kommunes opland er steget med 6 % fra 2005 til og med 2008, 
hvor 2008 ligger på samme niveau som 2007. 
 
I det vejledende notat fra Miljøministeriet om ”afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til 
overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven” fra 24. juni 2010, 
fremgår det, at Styrelsen bl.a. bruger stigende husdyrtryk i et opland som afskæringskriterie for 
om beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand skal skærpes. Styrelsen fastsætter her en 
skæringsdato, hvorfra husdyrtrykket ikke må være stigende. Denne dato er sat til 1. januar 2007. 
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Conterra undersøgelsen viser ingen stigning i husdyrtrykket fra 2007 til 2008. Hvordan 
udviklingen har været siden 2008 har kommunen ingen tal for, så det er usikkert om det konkret 
er en stagnering fra 2007, eller om der forstat vil være en stigende udvikling i antal DE i opl. til 
Lister Dyb. 
 
Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal kommunen sikre, at planer og 
projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i kumulation (dvs. 
i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 
som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 
2000-områderne er udpeget for at bevare eller er til hindring, for at området kan opnå gunstig 
bevaringsstatus og en god tilstand. 
 
Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og handleplaner 
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 Vandplan 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 2,21 DE/ha (DE-reel), idet arealerne ikke 
afvander til et Natura 2000 område, der i hht. miljøstyrelsens kortværk udløser N- og P-klasser. 
 
Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. udvaskning af 
næringsstoffer? 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vidå og Brede Å) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl. oplandet i 
Tyskland). Skovhusvej 5´s udbringningsarealer udgør 132,88 ha. Dvs. at udbringningsarealerne 
udgør ca. 0,08 % af det samlede opland til Lister Dyb. 
Ifølge tal fra udkast til vandplanen er den gennemsnitlige udledning til Lister Dyb (i perioden 
2001-2005) 1727 tons N/år og 70,4* tons P/år (*er oplyst af Miljøcenter Ribe). Udledningen af 
nitrat fra Skovhusvej 5 er beregnet til maksimalt 1,99 tons pr. år, når der regnes med minimal 
reduktion i forhold til potentialet i området. Fosfor udvaskningen fra Skovhusvej 5 er ukendt, da 
der pt. ikke findes modeller, der kan beregne denne udvaskning. 
Nitratudledningen fra Skovhusvej 5 udgør efter reduktion fra udbringningsarealer til recipienten i 
alt 0,11 % 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 væsentligt pga. 
nitratudvaskning? 
Udbringningsarealerne til Skovhusvej 5 er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 2000 områder”, 
der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. Arealerne har et N-
reduktionspotentiale på 76-100 % (ifølge www.miljoeportal.dk). 
Et højt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser 
omdannes til luftformigt kvælstof eller bindes i jorden, inden de når grundvand eller vandløb, 
forudsat at arealerne ikke er afvandede og drænede. Er arealerne afvandede og/eller drænede er 
nitratreduktionen væsentlig mindre og udvaskningen dermed større. 



 

 62 

 
Antal DE har været stigende i oplandet til Lister Dyb i Vadehavet siden 2001, men antal DE ligger 
på samme niveau fra 2007 til 2008. Ifølge Miljøstyrelsen er det udviklingen fra 2007, som er 
afgørende for om beskyttelsesniveauerne skal skærpes. Aabenraa Kommune stiller derfor ikke 
skærpede krav til beskyttelse af overfladevande herunder Vadehavet i forhold til udviklingen af 
dyretrykket. 
 
Selvom Skovhusvej 5 ligger i opland til et sårbart Natura 2000 område, vurderer Aabenraa 
Kommune, at de generelle harmoniregler sammen med et højt N-reduktionspotentiale og med de 
nye dyreenhedsberegninger, der er trådt i kraft, samt husdyrlovens beskyttelsesniveauer, at 
udvaskningen af kvælstof og fosfor på sigt vil falde.  
 
 
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Skovhusvej 5 ikke vil betyde en 
forringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelsesområder. 
 
 

4.2.5 Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter 
En række dyr, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, 
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer på eller omkring 
landbrugsejendommen og på eller grænsende op til udbringningsarealerne.  
 
På baggrund af de faglige rapporter nr. 457 og 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt 
Aabenraa Kommunes øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være: 
vandflagermus, syd flagermus, pipistrelflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og 
spidssnudet frø. Vandflagermus og odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbare.  
 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at flagermusene generelt er knyttet til gamle løvskove, og da 
sådanne ikke forekommer i området, vurderes de ikke relevante i denne sag. Vandflagermus 
fanger dog en stor del af sin føde over større vandløb og er således følsom over for forurening af 
søer, vandløb og brakvandsområder, der nedsætter insektproduktionen og dermed falder dets 
betydning, som producent af føde. 
 
Markfirben lever i forbindelse med tørre lokaliteter og forekommer evt. i hegn, lysåbne skrænter 
og lignende tørre biotoper i området – bl.a. i forbindelse med ådalen omkring Gammelå. 
Aabenraa Kommune vurderer, at øget ammoniakdeposition fra produktionen vil kunne øge 
tilgroningen og skabe skygge og derved forringe forholdene for firbenet, som kræver høj 
solindstråling. Aabenraa Kommune vurderer imidlertid, at dette forhold ikke er væsentligt, da 
depositionens forøgelse er begrænset. 
 
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. Odderen er 
særlig følsom over for fysiske ændringer i vandløbene såsom reguleringer og manglende 
ledelinier i landskabet. Desuden kan odderens fødegrundlag forsvinde ved høje 
næringsstofbelastninger med deraf medfølgende fiskedød. 
 
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 skovbevoksede områder. 
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Den er registreret som udbredt i Sønder Ådal. Trusler mod arten vil være opfyldning af vandhuller 
eller tilgroning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af 
levestederne i omgivelserne. 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhullerne, som ligger i 
forbindelse med udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri bræmmer, målt fra 
vandhullets øverste kant (kronen).  
Kommunen vurderer at en dyknings- gødnings- og sprøjtefribræmmer vil yde vandhullerne 
beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne skjul i den tid 
yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af projektet ikke vil forværre 
livsbetingelserne. 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 omgivelserne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af projektet 
ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse 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 vandhuller med rent vand, men 
kan uden for yngletiden opholde sig i dybere vandhuller og 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 projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil 
være opfyldning eller tilgroning af vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og 
ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. 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 gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse af 
bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
 
Snæbel. Udbringningsarealerne afvander til Vidåen, hvor der kan være snæbel. Snæbel er særlig 
følsom over for fysiske ændringer i vandløbene såsom spærringer, reguleringer og hårdhændet 
vedligeholdelse. Egentlig forurening af vandløbene kan desuden bevirke, at fiskeæggene dør.  
 
Udvidelsen af produktionen på Åbølvej 16 vurderes ikke at have negativ indflydelse på de nævnte 
arter. 
 
Udover de nævnte bilag IV arter er der i forbindelse med undersøgelse af naturforholdene i 
Sønder Ådal (1999) registreret butsnudet frø, skrubtudse, lille vandsalamander, almindeligt 
firben, snog og stålorm i Sønder Ådal. 
Aabenraa Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af 
artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til 
husdyrbrugets arealer. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen med belastning og øget emission med de stillede 
vilkår ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-
arterne. 
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Der stilles derfor ikke vilkår til beskyttelse af bilag IV-arter, artsfredede arter eller rødlistearter. 
 
 
 
 

5 Bedste tilgængelige teknik / Renere teknologi 
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-direktivet4, 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 emissionsgrænseværdier 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 anvendes i 
den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der tages hensyn til 
omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produceres i den pågældende 
medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektive teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for miljøet som 
helhed. 
 
Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der søges om 
godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring. For krav til eksisterende dele af anlægget skal 
der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastsættes i en miljøgodkendelse 
foranlediget af en udvidelse eller ændring5. 
 
Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedstype, 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 pågældende industrisektor, jf. direktivets 
artikel 2, nr. 11. 
  
BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssige 
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 

                                                 
4 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
5 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
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opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. Kravet om 
BAT kan således betyde, at næringsstoftab eller anden forurening bringes ned under det 
beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsen6. 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 henseender f.eks. foderteknologier alene af denne grund kan fravælges.  
 
Vilkår om BAT indebærer ikke, at der stilles krav om anvendelse af bestemte teknologier. Men 
princippet om BAT pålægger myndighederne i vilkårsfastsættelsen at lægge vægt på, hvad der er 
opnåeligt ved anvendelsen af BAT. 
  
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 dokumentation for, i hvilket 
omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende 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 reduktion 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 
 
1. Management 
 
Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre husdyrbrugets 
miljøforhold herunder de anvendte teknologier. 
 
Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne: 
 
2. Foder 
3. Staldindretning 
4. Forbrug af vand og energi 
5. Opbevaring/behandling af husdyrgødning 
6. Udbringning af husdyrgødning 
7. Affald 
 
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 indeholde et resumé af de 
væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt. 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 tilgængelige staldteknologier, skal der redegøres for, 

                                                 
6 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L 55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 37. 
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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 20037.  
 
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 svineproduktion 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 foranstaltninger til at forebygge og begrænse 
forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse 
af den bedste tilgængelige teknik. Da der i 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 skal ansøgeren orientere sig og 
over for Aabenraa Kommune redegøre for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet 
i Skov- og Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og 
Naturstyrelsens BAT-byggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa Kommune 
har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og 
begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i relation til 
husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over, hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes. 
 
Tabel 5 
BAT områder Afsnit med redegørelse, 

vurdering og vilkår 
Management Se nedenstående afsnit. 

Desuden er der de generelle 
regler 

Foder Afsnit 3.12 
Staldindretning Afsnit 3.1 og generelle regler 
Forbrug af vand og energi Afsnit 3.1.1 
Opbevaring/behandling af 
husdyrgødning 

Afsnit 3.4 og generelle regler 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 3.4.2 og generelle regler 
Affald Afsnit 3.14 og gældende 

regulativer og generelle regler 
Reduktion af 
ammoniakemission 

Afsnit 3.1 og 3.2 og generelle 
regler 

                                                 
7 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion, 2003 
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Reduktion af udvaskning af 
nitrat 

 generelle regler 

Fosforoverskud og udledning 
af fosfor 

 og generelle regler 

Nødfremgangsmåde, ikke 
planlagte hændelser 

 Afsnit 3.9 og generelle regler 

 
 
 
Management 
Bedriften gennemgås dagligt, og der holdes opsyn med dyrene, inventar, anlæg og materiel. Der 
planlægges ugentlig mht. afgoldning, frasortering og foderoptimering af dyrene. 
 
Der udarbejdes årligt en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af gødning 
tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, 
sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. 
 
Forbrug af vand og energi samt indkøb af foder, pesticider og handelsgødning opgøres årligt i 
bedriftens driftsregnskab. 
 
Der er ydelseskontrol 11 gange årligt, og der kommer jævnligt udskrifter fra mejeriet over den 
leverede mælk, hvorved sundheden i besætningen kan overvåges. Der rådføres desuden løbende  
med dyrlæge og øvrige konsulenter. 
 
Det er ansøger og hans kone, der står for den daglige drift. I forbindelse med ferie og lignende 
tilkaldes husbondafløser. Maskinstation står for det meste af markarbejdet. 
 
Der ændres ikke på antal ansatte ved udvidelsen. Der forventes dog bedre management og bedre 
sundhed for de mindste kalve, ved at kalvene flyttes til kalvehytter og ud af kostalden. 
 
Egenkontrol: 

• Flydelag på gyllebeholder  
• Kontrol af vand- og energiforbrug 
• Jævnlige eftersyn af vandinstallationer 
• Flytning af dyr (CHR) 
• Registrering af foderforbrug 

 
Aabenraa Kommune vurderer, at der bruges BAT inden for management. 
 
 
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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6 Alternative muligheder og O - alternativet 
Redegørelse 
Ønsket om produktionsændring er begrundet i behovet for tilpasning til strukturudviklingen. 
 
Hvis bedriften skal fortsætte uændret (0-alternativet), vil der ikke være de samme muligheder for 
forbedringer af dyrevelfærd, arbejdsforhold og sundhed i besætningen. Et 0-alternativ ville enten 
kræve, at den nuværende produktion bliver fastholdt, eller en investering i teknik og anlæg, som 
ville gøre produktionen urentabel (proportionalitetsprincippet). 
 
Med den planlagte udvidelse forbedres forholdene for både dyr og mennesker, der færdes i 
anlægget, bl.a. ved arbejdslettelser på malkearbejdet. Malkeformen anses også for forbedrende 
på dyrevelfærd, idet køerne selv kan styre, hvornår de vil malkes. Ved etablering af 
spalteskrabere i løsdriftsstalden holdes gulvene rene og tørre, og det medvirker således til 
forbedret sundhed for køerne. Der er også tænkt på logistik i den planlagte udvidelse, idet dyrene 
samles i de forskellige aldersgrupper, der passer til hinanden både observationsmæssigt og mht. 
fodring. 
 
En hel del af disse forbedringer kan ikke opfyldes, hvis produktionen skal fortsætte som 
nuværende. Ved udvidelse og etablering af nyt anlæg bliver der taget ny miljørigtig teknologi ind 
bl.a. ved anvendelse skrabere i løsdriftstalden. Skulle projektet ikke kunne gennemføres, vil der 
således bl.a. være en miljøbelastning med højere ammoniakfordampning fra det nuværende 
staldanlæg. 
 
Udvidelsen indebærer, at løsdriftstalden forlænges med 63 m. Der hvor der i dag er malkestald 
etableres der 3 malkerobotter og i den overskydende plads etableres der ekstra senge. Det er 
naturligt at nye sengebåse bliver udført i samme staldsystem som det eksisterende. Eksisterende 
og nyt staldsystem bliver en spaltestald med linespil. Herpå etableres der skrabere. 
 
Gylleforsuring fravælges, da BAT kan opnås ved etablering af spalteskrabere i løsdriftstalden og 
ved overdækning af de 2 store gyllebeholdere.  
 
Vurdering 
Da udvidelsen af dyreholdet sker ved at forlænge løsdriftstalden, og da den nye gyllebeholder, 
ensilagesiloen og kalvehytterne placeres i forbindelse med eksisterende anlæg, vurderer 
Aabenraa Kommune, at der ikke er andre alternative placeringer i omgivelserne, der vil være 
mere hensigtsmæssige i forhold til at undgå påvirkning af natur og landskab. Det vurderes, at 
alternativerne til valg af staldsystem og – indretning samlet set ikke er bedre end det ansøgte 
projekt.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den øgede miljøpåvirkning, der kommer som følge af udvidelsen 
ikke påvirker lokalområdet i negativ retning se nærværende miljøgodkendelse. Med hensyn til 
nabogener set i forhold til 0 – alternativet kontra udvidelsen er det Aabenraa kommunes 
vurdering, at udvidelsen ikke vil betyde væsentlig større gener for naboerne omkring Skovhusvej 
5, 6372 Bylderup Bov end ved den nuværende produktion – jf. afsnit 2, hvor lugt-, støj- og 
fluegener samt lysforhold er beskrevet.  
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7 Landskabsinteresser 
Redegørelse 
Ejendommen ligger uden for bygge- og beskyttelseslinier samt særligt værdifulde 
landbrugsområder, men inden for uforstyrret landskab iht. Kommuneplan 2009 og forslag til 
kommuneplan 2009, hvor citat:” Etablering af større byggerier, større veje og større tekniske 
anlæg i de uforstyrrede landskaber skal undgås ……… Den almindelige landbrugsdrift kan som 
hovedregel fortsættes, og der kan således stadig opføres erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri.”  
 
Ejendommen er forholdsvis nyanlagt, idet bygningerne er opført i år 2000, til den eksisterende 
kvægbedrift. Den planlagte udvidelse vil ske ved at udvide eksisterende løsdriftstald med 63 m 
mod vest. 
 
Der er etableret beplantning i forbindelse med opførsel af anlægget. Der er 2 indkørsler ind til 
ejendommen. Den ene fører ind til gårdspladsen. Den anden går op langs et levende hegn mod 
øst og følger beplantningen op forbi laden og plansiloen og videre ud til markarealerne bagved. 
Ud mod den offentlige vej mellem de 2 indkørsler er der etableret 4 rækker træer og buske. Vest 
for haven er der etableret et 3-rækket læhegn på ca. 25 meter, der går fra vejen til den vestlige 
ende af stalden. Lidt længere ude på marken er der etableret et 3-rækket læbælte med mindre 
buske og træer, der strækker sig fra vejen og går forbi stalden ned bag om gyllebeholderen. 
 
Ny gyllebeholder på 5.000 m3 placeres umiddelbart vest for eksisterende gyllebeholder, der er 
placeret ca. 20 meter syd for løsdriftsstalden og ca. 25 meter vest for laden. Det er hensigten, at 
det eksisterende læhegn vest for staldbygningerne forlænges, således at den nye gyllebeholder 
bliver mindre synlig fra vest. 
 
Ifølge ansøgningen er alle generelle afstandskrav overholdt.  
 
Ejendommen Skovhusvej 5, 6372 Bylderup Bov er beliggende i landzone. Afstanden til nærmeste 
by er ca. 450 meter. Nærmeste nabo ligger ca. 190 meter nordøst for anlægget. Landskabet 
omkring bedriften er præget af landbrugsdrift, og oplandet er landbrugsjord med en del læhegn. 
 
Vurdering 
Skovhusvej 5, 6372 Bylderup Bov er i henhold til Kommuneplan 2009 placeret i landzone og i et 
område, der er udpeget som uforstyrret landskab. Bygningsmæssigt udvides den eksisterende 
løsdriftstald med 30 m, der etableres en gyllebeholder, en ensilagesilo og kalvehytter. Den øvrige 
udvidelse sker i eksisterende bygninger. Der er således tale om en udvidelse, der sker i 
tilknytning til hidtidig bebygget areal. Kommunen vurderer, at det samlede bygningsanlæg – efter 
udbygningen af det ansøgte – vil fremstå som en driftsmæssig enhed. Det vurderes tillige, at de 
nye bygninger ikke ændrer væsentligt på landskabet. Det vurderes samlet, at udvidelsen og de 
deraf følgende ændringer i området ikke vil være i strid med hensynet til det uforstyrrede 
landskab. 
 
Vilkår 
69. Udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeri skal følge eksisterende byggeri. 
70. Gyllebeholderen skal placeres som beskrevet i ansøgningen (bilag 1.2) og mindst 30 

meter fra naboskel og 15 meter fra vejskel. 
71. Til afskærmning ved den nye gyllebeholder på 5.000 m3 skal der etableres et tre-rækket 

læbælte vest for beholderen, bestående af egnskarakteristiske træer og buske. Afstand til 
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gyllebeholder skal minimum være 5 meter. Beplantningen skal være sammenhængende 
med den eksisterende beplantning vest for staldanlægget. 

72. Beplantningen skal etableres straks efter opførsel af gyllebeholder, dog senest i 
førstkommende vækstsæson herefter. 
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8 Tilsyn, kontrol og egenkontrol 
Redegørelse 
Bedriften gennemgås dagligt, og der holdes opsyn med dyr, inventar, anlæg og materiel. Der 
foretages ugentligt planlægning mht. goldning og frasortering og foderoptimering af dyrene i de 
forskellige hold. 
 
Der udføres service og reparationer på maskinparken samt evt. udskiftninger efter behov. 
 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. 
Ydermere vil de daglige observationer identificere evt. lækager, der hermed kan repareres 
hurtigst muligt. 
 
Der føres logbog over gyllebeholdere mht. flydelag mv. 
 
Der er ydelseskontrol 11 gange årligt, og der kommer jævnligt udskrifter fra mejeriet over den 
leverede mælk. Hermed kan sundheden i besætningen overvåges. Der rådføres løbende med 
dyrlæge og øvrige konsulenter. 
 
Der tages analyser af grovfoder med henblik på sammensætning og afstemning af foderplaner. 
 
Der føres journal over placering af markstakke, hvis der bliver behov for at lægge husdyrgødning 
eller foder i markstak. Det tilstræbes dog, at dybstrøelse og fast møg køres direkte ud og 
nedpløjes eller opbevares på ensilageplads, samt at alt grovfoder opbevares i plansiloanlæg. 
 
Der laves årligt mark- og gødningsplan. Derudover udarbejdes udkast til en behandlingsplan, 
hvorpå mængder og midler påføres, når der sprøjtes i marken. 
 
I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og 
handelsgødning. 
 
Der udføres årligt test af vandforsyningsboring, der anvendes til produktionen. 
 
Virksomheden skal til en hver tid kunne dokumentere over for Aabenraa Kommune, at 
godkendelsens vilkår overholdes. Egenkontrol som anført i ansøgningen følges. Aabenraa 
Kommune vurderer, at det er nødvendigt at udforme en driftsjournal til egenkontrol, som kan 
fremvises ved tilsyn. 
 
Vilkår 
73. Dokumentation som f.eks. gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter 

enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, en – dags 
foderkontroller, kvægnøglen, ydelseskontroller, mejeriafregninger, slagteriafregninger, 
årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og indkøbte dyr, afsnit fra drifts 
– og skatteregnskaberne vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder 
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 er 
overholdt. 

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

75. Dokumentation i form af kvitteringer, aftaler om/registreringer af overførsel af 
husdyrgødning skal forevises Aabenraa Kommune på forlangende. 

76. Hvis der undtagelsesvis etableres markstakke med ensilage, skal tidspunkt og placering 
noteres på et kortbilag, der skal forevises Aabenraa Kommune på forlangende. 

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

78. Ensilagesiloerne skal, når de står tomme, gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. 
Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i logbogen. 

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

80. Foderplaner og grovfoderanalyser skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og 
forevises på forlangende. 
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9 Ophør af virksomheden 
Redegørelse 
I forbindelse med ophør af produktion på ejendommen tømmes gyllekanaler samt beholdere 
medmindre de udlejes. Hvis gyllebeholderne udlejes skal beholderkontrollen opretholdes. Alt 
foder afhændes til evt. destruktion. Alt affald fjernes. 
 
Vand og strøm afbrydes til staldanlægget. Rottebekæmpelse skal opretholdes medmindre 
staldanlægget fjernes. Fjernelse af bygninger skal foregå efter forskrifter med sortering af 
byggeaffald. 
 
Alle forurenende dele på anlægget fjernes herunder også kemikalier anvendt til desinfektion og 
vask. Olie/spildolie fra pumper fjernes. 
 
Ved ophør af besætningen forventes markbruget drevet videre. Dieselolie og andet til 
maskinparken forventes anvendt i denne sammenhæng. 
 
I forbindelse med ophør af virksomheden, bør der træffes de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand.  
 
Vilkår 
81. Aabenraa Kommune kontaktes med henblik på vejledning og evt. krav til miljømæssig 

forsvarlig afvikling af virksomheden. 
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10 Klagevejledning 
 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af § 12 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, og den kan i medfør af lovens § 76 påklages til 
Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Plantagevej 4, 
6330 Padborg eller til post@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 bekendtgjort, 
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 4. August 2010 i Lokalbladet Budstikken. En evt. 
klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest ved kontortids ophør kl. 15:00, onsdag 
den 1. september 2010, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81 fremgår, at en klage over en § 
12 miljøgodkendelse ikke har opsættende medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87 

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede ifølge Forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventuel aftale 
herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Miljøgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående naboer og 
andre berørte, hvis beboelse er beliggende inden for det beregnede konsekvensområde, jfr. bilag 
2, samt øvrige klageberettigede. 
 
Udkastet har været sendt i høring til de samme personer/organisationer. 
 

• Christian Hoeck, Skovhusvej 5, 6372 Bylderup - Bov (ejer) 
• August Hoeck, Vrågårdvej 4, 6372 Bylderup – Bov (samarbejdsaftale om 

produktionsmæssig sammenhæng) 
• Malte Nissen, Skovhusvej 10, 6372 Bylderup – Bov (nabo) 
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• Jørgen Nissen, Skovhusvej 3, 6372 Bylderup – Bov (bortforpagter) 
• Miljørådgiver Karen Feddersen, LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev, kaf@lhn.dk  
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, info@ecocounsil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforening.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

Miljøgodkendelsen er endvidere sendt til: 

 
• Tønder Kommunes miljøafdeling: tb@toender.dk  
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 11 Bilag  
 

1.  IT- ansøgningen udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk skema nr. 3301, version 14  
 

1.1 Situationsplan over bygninger  
1.2 Plan over afløbsforhold 
1.3 Plan med angivelse af afstandskrav 
1.4 Transportveje 
1.5 Kort over arealer, hvor markstakke placeres 
1.6 Kapacitetsberegning 
1.7 Samarbejdsaftale om produktionsmæssig sammenhæng 
1.8 Fuldmagt 

 
 

2. Kort der viser konsekvensområde for lugt  
 
3. Udtalelse fra Tønder Kommune 
 

 










































































































































































