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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 

Bent Petersen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på ejen-
dommen ”Raaholt” beliggende Goldbækvej 13, 6230 Rødekro. Ansøgningen er indsendt til 
kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er 
der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som hver-
ken landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 30. april 2008, seneste revision af ansøgning er med 
skema nr. 7039, version 9 indsendt til Aabenraa Kommune den 28. april 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 28. april 2010. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Husdyrbruget har ikke tidligere være miljøgodkendt. Ejendommen er VVM screenet i 2003 til 
163,6 DE. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier/stude, småkalve og tyrekalve. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring af 
bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensi-
lage 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 164 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 236,4 dyreenheder (gl. DE). 
Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 11.  
 
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, ensi-
lage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 190 dyreenheder (nye DE) og ansøgt drift 301,14 
dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en gyllebeholder på 4000 m3 
• en vaskeplads/møddingsplads på 450 m2 (18 m x 24 m) 

 
Der er desuden tale om retlig lovliggørelse af ombygning af den nordlige ende af foderlade til 
stald med dybstrøelse til goldkøer (20m x 8,5m). 

 
Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte i umiddelbart efter at godkendelsen er givet og 
afsluttes ½-1 år efter afhængig af årstiden. Umiddelbart efter byggeriets afslutning indsættes 
der dyr i staldene, og der forventes fuld produktion senest 3 år efter godkendelsen er givet.  

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
kvægbruget på Raaholt, Goldbækvej 13, 6230 Rødekro udvider fra de nuværende 100 køer, 76 
kvier/stude (6 – 25 mdr.), 22 småkalve (0 – 6 mdr.) og 50 prod. tyrekalve (40 – 365 kg.) sva-
rende til 190 DE til 157 køer med en ydelse på 11.000 kg mælk/ko, 119 kvier/stude (6 – 25 
mdr.), 38 småkalve (0 – 6 mdr.) og 78 prod. tyrekalve (40– 55 kg.) svarende til 301,14 DE. 
Der afgives 9,82 DE kvæggylle til andre bedrifter. Der hører i alt 138,7 ha udbringningsarealer 
til produktionen, heraf 7,03 ha af udbringningsarealer i form af gylleaftaler.  
Alle udbringningsarealerne ligger indenfor 2.300 m af ejendommen på nær et forpagtet areal 
beliggende i Tønder Kommune. Dette areal ligger ca. 3.400 m fra ejendommen. Arealerne 
fremgår af kortbilaget. 
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Beliggenhed og planmæssige forhold 
En del af foderladen er blevet indrettet med dybstrøelsesafdeling til goldkøer. Der etableres 
desuden en kombineret møddingsplads/vaskeplads nord for eksisterende staldanlæg. Denne 
bliver på ca. 450 m2. Umiddelbart nord for denne etableres desuden en ny gyllebeholder på 
4.000 m3.  Den kombinerede vaske og møddingsplads samt den nye gyllebeholder vil komme til 
at ligge mindre end 30 m fra skel til Goldbækvej 15/17. Da ejendommen er klemt inde mellem 
Goldbækvej 15/17 og Goldbækvej 11 er der reelt ikke mulighed for at placere gylleeholder mv. 
i tilknytning til de eksisterende bygninger uden at skulle have dispensation fra afstandskravet 
til naboskel. Med den valgte placering af ny gyllebeholder og vaske/møddingsplads vil ejen-
dommen ikke ændre karakter, idet udvidelsen sker i de eksisterende bygningsrammer og ny-
anlæg vil ligge i tæt tilknytning til det eksisterende og bag ved det eksisterende anlæg.  
  
Der er meddelt dispensation fra afstandskravet til skel i forhold til gyllebeholder og va-
ske/møddingsplads, da ejendommen ligger klemt inde mellem Goldbækvej 11 og Goldbækvej 
15/17, og der reelt ikke er mulighed for at overholde afstandskravet samtidig med at anlægget 
skal ligge samlet.  
 
Landskabelige værdier 
Ejendommen og produktionsanlægget ligger ikke indenfor nogen landskabelig udpegning. Der 
er både beplantning øst og vest for ejendommen, som er medvirkende til at knytte ejendom-
men til landskabet. Der vurderes ikke at være behov for yderligere beplantning ved ejendom-
men. Såvel ny gyllebeholder og ny vaske/møddingsplads placeres i tæt tilknytning til det eksi-
sterende anlæg.  
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, og der er blevet indrettet en dybstrøelse-
safdeling til goldkøer i den nordlige forlængelse af foderladen. Lugtberegningerne viser at lugt-
geneafstanden til enkeltbeboelse i landzone er overholdt. Der er tale om Goldbækvej 11. Stør-
stedelen af husdyrproduktionen er placeret i staldbygningerne længst væk fra nabobeboelsen. 
Den beregnede geneafstand for lugt er 73,54 m meter og den korrigerede geneafstand er 
46,81 m. Den aktuelle gennemsnitlige afstand til produktionsanlægget på Goldbækvej er 79,47 
m i henhold til beregningerne i husdyrgodkendelse.dk. Den korrigerede geneafstand er et ud-
tryk for at dele af produktionsanlægget ligger mere end 1,2x geneafstanden væk fra nabobe-
boelsen. Der ligger ingen byzone, sommerhusområde eller lokalplans udpegede boligområder 
inden for 1000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver gener 
udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i silo-
erne, samt ved transporter til og fra ejendommen.  
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 711 til 844 
årligt. Hovedparten af det øgede antal transporter skyldes større mængder husdyrgødning 
samt større mængder grovfoder til ejendommen. I gennemsnit er der tale om 2,5 ekstra 
transporter om ugen til/fra ejendommen. Den øgede transport vil være koncentreret i en kor-
tere periode om foråret ved udbringning af husdyrgødning samt i en kortere periode omkring 
høst af grovfoder.  
 
Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes, at 
ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om miljø-
godkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1000 m fra anlægget, og det nærmeste 
Natura 2000 område ved Bolderslev Skov og Uge Skov ligger mere end 12 km sydøst for an-
lægget. Inden for 1.000 m af anlægget findes kun få §3 beskyttede naturområder. De mo-
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ser, som ligger indenfor 1.000 m af ejendommen, er alle relativt nærigsrige og uden væsent-
ligt naturindhold. Derudover findes kun søer og vandhuller samt et vandløb Goldbækken.  
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt fosfor-
overskud er overholdt. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvaskning til over-
fladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områder, der er sårbare 
for nitratudvaskning til overfladevand. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfladevand be-
regnet til 51,9 kg N/ha ud af rodzonen. En del af udbringningsarealerne er beliggende i nitrat-
følsomt indvindingsområde. Her viser beregningerne, at udvaskningen er under 50 mg nitrat 
pr. liter i ansøgt drift. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgød-
ning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det betyder, at ud-
videlsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Udvidelsen sker i eksisterende staldanlæg, idet en del af foderladen er indrettet med 
dybstrøelse til goldkøer. Denne ombygning retlig lovliggøres med denne godkendelse. Der 
etableres skraber på spalterne i kostalden for at nedsætte ammoniakemissionen. Den nye 
goldkoafdeling er indrettet med dybstrøelse, hvor dybstrøelsen køres direkte ud. Derved elimi-
neres lagertabet og det samlede stald- og lagertab bliver derfor beskeden.  
Der etableres møddingsplads til opbevaring af den del af dybstrøelsen, som ikke bringes direk-
te ud. Pladsen kan endvidere anvendes til vaskeplads, hvorved risikoen for punktkildeforure-
ning med pesticider mv. elimineres.  
Der er i forhold til at mindske energiforbruget på ejendommen frekvensstyrede vacuumpum-
per. Der stilles endvidere vilkår om serviceaftale på malkerobotterne og mindst et årligt efter-
syn af mælkekølingsanlægget af autoriseriet kølefirma. Ejendommen vurderes dermed at 
overholde krav til BAT i forhold til energiforbrug. Service på malkerobotter og løbende registre-
ring af vandforbruget vil ligeledes sikre BAT i forhold til vandforbruget.  
Opbevaring af husdyrgødningen sker dels i gyllebeholdere og dels på møddingsplads med afløb 
til gyllebeholder. Opbevaringen opfylder således kravene til BAT. Udspredning af husdyrgød-
ningen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen samt reglerne for mark- 
og gødningsplanlægning foruden godt landmandsskab.  
Der føres daglig tilsyn med bedriften, og der udføres løbende vedligeholdelsesarbejder. Der 
forefindes beredskabsplan og der er gjort tiltag til at mindske risikoen for uheld.  
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fore-
bygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste 
tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan dri-
ves på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne miljøgod-
kendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte udvidelse af husdyrbruget 
Raaholt, Goldbækvej 13, 6230 Rødekro. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har ikke været offentlig annonceret idet der er tale om en §11 
godkendelse.  
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev 7. maj 2010 orienteret om ansøgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 17. juni 2010 sendt i høring 
hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. Høringsberet-
tigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 13 Klagevejledning. Der var en 
frist på 3 uger til afgivelse af bemærkninger. 
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Høringssvaret fra Tønder Kommune er blevet udskriftet.   
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal- Bladet Budstikken onsdag 
den 21. juli 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede personer, organisationer 
og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i sagens behandling. Disse er 
listet i afsnit 13 Klagevejledning. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 

Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 11 
stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af 
husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Raaholt, Goldbækvej 13, 
6230 Rødekro. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

 
• 157 årskøer st. race 11.000 kg mælk/ko1 
• 119 årskvier/stude 6-25 mdr 
• 38 småkalve 0-6 mdr 
• 78 prod. tyrekalve 40-55 kg. 

 
Svarende til 301,14 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• en gyllebeholder på 4000 m3 
• møddingsplads/vaskeplads på 450 m2 
• retlig lovliggørelse af ombygning af foderlade til dybstrøelsesstald til goldkøer. 
 

Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter accept af anmeldt byggeri eller an-
dre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Raaholt, Gold-
bækvej 13, 6230 Rødekro. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 11 stk. 2  i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljø-

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

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

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

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

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

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 

                                                 
1 Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger udenfor den officielle 
ydelseskontrol skal anvende leveret mælk pr. årsko x 1,068. 
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Den 19. juli 2010 
     

   
Lene Kragh Møller   Birgitte Myrthue  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Plantagevej 4, 6330 Padborg  Plantagevej 4, 6330 Padborg 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 82 35   Direkte 73 76 78 63 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 

 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de op-
lysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 7039, 
version 9, genereret den 28. april 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 28. april 2010 og med de vilkår, der fremgår af 
miljøgodkendelsen. 

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

 
Gyldighed  

3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne af-
gørelses meddelelse. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i 
brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produkti-
on. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være udnyttet 2 år efter med-
delelse af godkendelse. 

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

4. Vaskeplads/møddingsplads nr. 1.1.7 skal opføres mindst 5 m fra skel mod Gold-
bækvej 15/17. 

5. Gyllebeholder nr. 1.1.6 skal opføres mindst 5 m fra skel mod Goldbækvej 15/17 
og mindst 30 m fra skel mod Goldbækvej 11. 

 
Placering i landskabet 
 

6. Hegnet i naboskel til Goldbækvej 15/17 må ikke fjernes, og der skal genplantes 
såfremt hegnet bliver åbent som følge af plantedød. 
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2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

 
Husdyrhold og staldindretning  

7. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit 
må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med 
mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 8. Dyreenhedsomregningsfaktoren 
fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring af be-
kendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyr-
gødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det 
antallet af individer, som gælder. 

 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 

Stipladser 

(antal 
individer) 

DE 

Kostald 
1.1.1  

køer Sengestald med 
spalter 

Ydelse 
11.000 kg 
mælk/ko 

131 194,10 

Kostald 
1.1.2 køer dybstrøelse 

Ydelse 
11.000 kg 
mælk/ko 

3 4,45 

Ny stald 
1.1.4 

køer Dybstrøelse 
Ydelse 

11.000 kg 
mælk/ko 

23 34,08 

ungdyr-
stald 
1.1.3 

Kviekalve Dybstrøelse 0-6 mdr 38 10,27 

ungdyr-
stald 
1.1.3 

Kvier Sengestald med 
spalter 

6-25 mdr 119 57,48 

ungdyr-
stald 
1.1.3 

Tyrekalve Dybstrøelse 44-55 kg  8 (782 ) 0,76 

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

plan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående tabel. 
9. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrelse ef-

ter 2 år, og når besætningen er nået op på 301,14 (max) DE. 
10. Spaltearealet i den eksisterende kostald (1.1.1) skal skrabes mindst hver fjerde 

time. 
11. I staldafsnit (1.1.2, 1.1.3. 1.1.4) med dybstrøelse skal der strøs med halm eller 

andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfla-
den. 

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

 
Fodring 

 
13. Udfodringen for kvægholdet skal ske i forhold til en forud fastlagt foderplan som 

bl.a. tager hensyn til den aktuelle grovfoderkvalitet og til de enkelte dyregrup-
pers næringsstofbehov mv.  

                                                 
2 78 angiver antal producerede tyrekalve årligt 
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Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

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

15. Ensilage i markstak skal overholde følgende afstandskrav: 
 
 

Kategori Afstandskrav, meter 

Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m 

Fælles vandindvindingsanlæg 50 m 

Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m 

Offentlig vej og privat fællesvej 15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed 25 m 

Nabobeboelse 50 m 

Til naboskel 30 m 

 
16. Ensilage i markstakke må ikke placeres på arealer, som skråner mod vandløb og 

søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 
17. Ensilage skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 
18. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning i si-

loen. 
19. Kasseret ensilage fra ensilageplads/silo eller markstak skal fjernes løbende og 

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

 
Rengøring af stalde 

20. Staldene med dybstrøelse skal rengøres ved udmugning. I øvrige stalde til kvæg 
skal der ske en løbende rengøring, som sikrer, at spaltearealerne holdes bedst 
mulig rene. Fodergangene skal rengøres løbende således, at der ikke henlægger 
foderrester. 

 
Energi- og vandforbrug 

21. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 
22. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne doku-

menteres i mindst 5 år. 
23. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 160.000 kWh/år, 

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

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

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

26. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 7.510 m3, skal 
der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så 
vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra 
en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn.  
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Spildevand samt tag - og overfaldevand 
27. Overfladvand fra møddingsplads/vaskeplads skal ledes til gyllebeholder.  
28. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal 

foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til op-
samlingsbeholder eller gyllebeholder. 

29. Det udvendige foderbord skal forsynet med en kant, således at saftafløb fra fo-
deret og evt iblandet regnvand vil løbe til dybstrøelsesmåtten 

 
 
Kemikalier og medicin mv. 

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

 
Affald 

31. Opbevaringspladsen til døde dyr skal paceres mellem nuværende gyllebeholder 
og dybstrøelsesafdeling til goldkøer, som vist på bilag 1.3. 

32. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 9  
 
Olie 

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

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

35. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risi-
ko for forurening. 

36. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 

Driftsforstyrrelser og uheld 
37. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af even-

tuelt spild. 
38. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle med-

arbejderne. 
39. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for 

ajourføringen skal fremgå af planen. 

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 

 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

40. Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af gyllen. 
41. Beholderne skal hvert år ved tømning efterses for synlige skader og mangler, og 

disse skal udbedres straks. 
 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

42. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i ethvert delparti, der ikke pla-
ceres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på 
samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før kompost igen må place-
res på det samme sted. 

43. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. I 
et hvert delparti skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjour-
nalen og opbevares i mindst 5 år. 

44. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i markstakke 
må ikke placeres på arealer som skråner mere end 6 grader mod vandløb, søer 
eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 
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Anden organisk gødning 
45. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. 

 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

46. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der ta-
ges størst muligt hensyn til omgivelserne. 

47. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebeholderne. 
48. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal 

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

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

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

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
Lugt 

51. 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. Eventuelle 
udgifter hertil afholdes af bedriften. 

 
Fluer og skadedyr 

52. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i 
overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratori-
um. 

 
Transport 

53. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje skal 
vognen læsses ordentlig, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske 
spild, skal det staks opsamles. 

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

 
Støj 

55. Bidraget fra landbruget med adressen Goldbækvej 13, 6230 Rødekro bestemt 
som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i Det åbne land 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 
 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra land-
bruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbe-
lastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest 
støjbelastede time. 
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For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbe-
lastede 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 op-
lagspladser 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, eksempel-
vis 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 be-
finde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når til-
synsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkrediteret fir-
ma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens godkendelses-
ordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 
 
 

56. Tønder Kommune kan, også inden der er forløbet 8 år efter meddelelsen af god-
kendelsen, meddele påbud i henhold til § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug til landbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro.Tønder Kommune kan 
stille krav om overholdelse af grænseværdier for støjkilder, der befinder sig på 
landbrugets driftsarealer beliggende i Tønder Kommune. Tønder Kommune fast-
lægger de relevante grænseværdier. 

 
Støv 

57. Kørsel på ejendommens matrikler og omkring ejendommen skal ske med tilpas 
lav hastighed for at minimere støvgener. 

 
Lys 

58. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke vende direkte mod nabobeboel-
sen mod vest. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, der 
sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. 

59. Der skal være natsænkning af lyset i stalden mellem kl. 23 og kl. 06, med min-
dre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. 

 
Ammoniak – generel reduktion 

60. Der skal være skraber på spalterne i den eksisterende kostald, og spalterne skal 
skrabes minimum hver 4. time. 

61. Mindst 75 % af dybstrøelsen skal køres direkte i mark og pløjes ned.  

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

62. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgødning 
svarende til et husdyrtryk på 2,21 DE/ha (DE-reel). 

63. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 131,55 
ha udbringningsareal + 7,03 ha aftaleareal, som fremgår af nedenstående kort  
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64. Der må afgives husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha til arealerne på aftalearea-

ler. 
 
Beskyttet natur 

65. Der skal etableres og/eller vedligeholdes en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- 
og gødskningsfri bræmme rundt om vandhullerne ved mark 13 og 10HA samt 
vandhullet mellem mark 1 og 2. 

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

 
Nitrat til grundvand 

67. På bedriften skal der anvendes et sædskifte som opfylder kravene til anvendelse 
af 2,3 DE/ha.  

2.7 Egenkontrol og dokumentation 
68. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene 

i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevises på 
Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregnskaber, ansøgnin-
ger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, fakturaer for ind-
købt foder, en-dags foderkontroller, kvægnøglen, ydelseskontroller, effektivitets-
kontroller, mejeriafregninger, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, 
andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber 
vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 

69. Til dokumentation for at vilkår vedrørende kvægbesætningen er overholdt, og at 
kvægbesætningens produktionsomfang ikke er større end det tilladte, skal regi-
streringer af antal årsdyr i CHR-registeret forevises Aabenraa Kommune på for-
langende. Alternativt skal Aabenraa Kommune gives tilladelse til at kunne ind-
hente oplysningerne hos Dansk Landbrugsrådgivning, eller hos dem, der har rå-
dighed over oplysningerne. Omkostningerne i forbindelse med indhentning af op-
lysningerne skal afholdes af driftsherren. 
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70. Gyllebeholderne skal tømmes mindst én gang om året, hvor de skal gennemgå 
et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal regi-
streres i driftsjournalen. 

71. Hver enkelt ensilagesilo i ensilageopbevaringsanlægget skal, når den tømmes, 
gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen 
skal registreres i driftsjournalen. 

72. Møddingspladsen skal, når den tømmes, gennemgå et visuelt eftersyn og vedli-
geholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen. 

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

74. Der skal udarbejdes foderplaner for dyretyperne køer og opdræt, der indeholder 
oplysninger om indholdet af totalt protein, (AAT og PBV for kvæg) i foderet. Fo-
derplaner skal opbevares på husdyrbruget i mindste 5 år og forevises på kom-
munens forlangende.  

75. Grovfodermidler bortset fra frisk græs, der udgør mere ende 10 % 
FE/malkeko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT, PBV. Analysen 
skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Resultatet af analysen skal opbe-
vares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er mindre end 250 dyreenheder (gl. DE) og er derfor omfattet af § 11 stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyr-
brug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommu-
ne er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om ændringen 
af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om ændringen giver 
en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat og fosfor. Naturvurde-
ringen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugloven 
og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal 
kommunen vurdere om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke til-
sidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om reduktion af 
ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgningen. Ansøg-
ninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 15 % i forhold til 
normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger indsendt første gang i 2008 
skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal ammoniakemissionen reduce-
res med 25 %.  
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse/ændring af 
det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk ar-
bejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Goldbækvej 
13, 6230 Rødekro med ejendoms nr. 5800010103. Ansøger ejer ejendom ikke flere ejendom-
men med husdyrproduktion. Foruden Goldbækvej 13 ejer ansøger kun frijord.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 47835, og 
virksomhedens CVR nr. er 31907039. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 7039, 
version 9, genereret den 28. april 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 28. 
april 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivel-
se, er vedlagt som bilag 1. 

3.2 Meddelelsespligt 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyre-
holdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lig-
nende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for sam-
me kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny miljøgod-
kendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare end de god-
kendte arealer.  

3.3 Gyldighed 
Der gives 2 år til at udnytte godkendelsen, efter den er meddelt. Med ”udnyttet” menes, at det 
ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøg-
te produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være udnyttet 2 år efter medde-
lelse af godkendelse. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være 
opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
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Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt eller 
delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været 
udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., be-
tragtes ikke som kontinuitetsbrud. 

3.4 Retsbeskyttelse 

Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i god-
kendelsen indtil 21. juli 2018.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og om 
nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen 

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

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  

Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldanlæg 
som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. Ejendommen er beliggende ca. 1.700 m vest for Hors-
byg og ca. 1.000 m nord for Øbening.  
 
Ejendomme er beliggende langt fra samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste byzone er ved 
Hellevad ca. 3.200 m syd for ejendommen. Nærmeste samlede bebyggelse er ved Horsbyg ca 
1.700 m øst for ejendommen. 
Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Goldbækvej 11, som ligger umiddelbart vest for ejen-
dommen – 50 m fra nærmeste eksisterende driftsbygning. Nærmeste nabobeboelse med land-
brugspligt er Goldbækvej 15/17, som er beliggende 150 m øst for nærmeste staldbygning. 
 
Der etableres ingen nye egentlige staldbygninger på ejendommen. En eksisterende del af fo-
derladen er blevet ombygges til dybstrøelsesstald. Denne del af foderladen er beliggende mere 
end 50 m fra nabobeboelse og ca. 32 m fra naboskellet. Der etableres møddings-
plads/vaskeplads nord for ejendommen i tilknytning til det eksisterende anlæg samt en ny gyl-
lebeholder umiddelbart nord for den kommende vaske/møddingsplads. Der er givet dispensati-
on i forhold til afstandskravet til naboskel i forhold til vaske/møddingsplads og gyllebeholder, 
idet det grundet ejendommens placering ikke vil være muligt at placere disse driftsenheder i 
tilknytning til de eksisterende bygninger uden af dispensere fra afstandskravet til skel. Der 
ligger ingen beboelser tæt på det skel, som der dispenseres fra.  
 
 

 
Kort1: lokalisering af Raaholt 
 
Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-

tidige byzone 
3.200 m Byzone ved Hellevad 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-

råde 

> 10 km 
Nærmeste område er ved Lille-

bælt 50 m 

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 

> 5 km - 50 m  
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boligformål, blandet 
bolig og erhvervsformål 

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

institutioner, rekreative 
formål og lign.   

4.700 m 
Område nord for Rødekro udlagt 

til ferie-fritidsformål 
50 m 

Nabobeboelse 51 m 

Afstand fra stuehus på Gold-
bækvej 11 til nærmeste drifts-

bygning på Goldbækvej 13 (eksi-
sterende bygning) 

50 m 

Afstandene til kommuneplaner/lokalplaner fremgår af bilag 2 
 
Tabel 2 Afstandskrav 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 0 

Stuehuset er bygget sammen 
med driftsbygningerne. Der er 
tale om eksisterende bygning. 

15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed >> 25 m 

Der findes ikke levnedsmiddel-
virksomhed indenfor ejendom-
mens matrikler og naboejen-

dommenes matrikler. 

25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

> 3 km Nærmeste er ved Hellevad. 50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg 

10 m 
Der er en boring i gårdspladsen 
på ejendommen. DGU nummer 

160.1037 
25 m 

Vandløb 150 m 550 m til Goldbæk mod nord-
vest. Grøft 150 m mod øst 

15 m 

Dræn > 15 m 

Ikke kendskab til dræn indenfor 
15 m af projekteret anlæg. 
Markarealerne omkring ejen-
dommen er ikke drænede. 

15 m 

Sø 120 m Mod sydvest 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

12 m 
Til Godbækvej fra eksisterende 

staldbygning 
15 m 

Naboskel 2 m 

Fra eksisterende bygning til 
skel mod øst. Kommende mød-
dingsplads/vaskeplads og gyl-
lebeholder placeres ligeledes 
mindre end 30 m fra skel. Ak-
tuel afstand ca. 5 m. Der di-
spenseres for afstandskrav til 

skel. 

30 m 

 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpegningen 
”Kirkelandskaber. Nærmeste kirke er kirken i Egvad mere end 3.500 m syd for ejendommen. 
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Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszonen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og okker”. 
Nærmeste lavbundsarealer er langs Goldbæk. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. Nærmeste område er 
ca. 1.900 m øst for ejendommen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinie 
Hovedparten af de eksisterende bygninger på ejendommen ligger indenfor skovbyggelinie. Den 
nye planlagte plansilo og gyllebeholder ligger udenfor skovbyggelinie. 
  
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyttel-
seslinier”. Goldbæk er ikke omfattet af åbeskyttelseselinie. 
 
Fredede områder og fortidsminder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områder 
forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for 
fortidsminder. Nærmeste fredede områder er omkring kirkerne i henholdsvis Egvad og Helle-
vad mere end 3.500 m syd for ejendommen. 
  
Der er ingen ejede eller forpagtede arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder for-
slag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for for-
tidsminder.  
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddi-
ger”. 
 
Der er ingen arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
Lokaliseringen af ejendommen fremgår desuden af kortbilag 3, 4 og 5. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at alle afstandskrav på nær afstandskrav til naboskel er over-
holdt. Afstandskravet til naboskel i forhold til placering af møddings- og vaskeplads samt gyl-
lebeholder dispenseres der for, idet placeringen ikke vurderes at ville genere naboen grundet 
afstand til beboelse samt det forhold at der er et flerrækket hegn i skellet således at mød-
dingspladsen/vaskepladsen og gyllebeholderen ikke vil blive synligt fra naboejendommen. Di-
spensationen begrundes desuden med at det reelt ikke er muligt at placere gyllebeholder mv. i 
tilknytning til de eksisterende bygninger uden at der skal dispenseres fra afstandskrav til na-
boskel, idet ejendommen ligger klemt inde mellem Goldbækvej 11 og Goldbækvej 15/17. Na-
boerne på Goldbækvej 15/17 er blevet hørt og har ikke haft bemærkninger til placeringen. Det 
eksisterende hegn i skellet mod Goldbækvej 15/17 skal bibeholdes og vedligeholdes således, 
at kommende gyllebeholder mv. ikke bliver synlig fra nabobeboelserne mod øst.  
 
Desuden vurderer kommunen, at husdyrbrugets beliggenhed ikke er i strid med diverse bygge-
linier mv. Dele af ejendommens produktionsanlæg er beliggende indenfor skovbyggelinie, men 
der er tale om eksisterende bygninger og skovbyggelinie forhindrer normalt ikke nødvendigt 
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landbrugsmæssigt byggeri.  

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen ligger i et traditionelt intenst landbrugslandskab med forholdsvis få naturelemen-
ter. Ejendommen fremgår ikke specielt synligt i landskabet andet end fra Goldbækvej. Mod øst 
er der et læhegn parallelt med kostalden. Mod øst afskærmes ejendommen yderligere af sko-
ven. Mod vest er der ligeledes beplantning op mod naboen samt læhegn længere mod vest. 
Langs dele af Goldbækvej forefindes der ligeledes beplantning, der er med til at afskærme 
ejendommen visuelt. 
Møddingsplads/vaskeplads placeres nord for eksisterende anlæg i tilknytning til dette. Den nye 
gyllebeholder placeres nord for denne således at denne også kommer til at ligge i tilknytning til 
eksisterende byggeri. 
 
Landskabelige værdier 
 
Tabel 3 Materialevalg 

Bygning  
Grund-
plan 

Byg-
ningshøj

de 

Taghæl
dning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

1.1.1 

1.1.2 

Kostald 

Bygget i 
perioden 
1995-1999 

Ca. 1.150 
m2 

Ca. 8 m i 
kip 

20º 

Der er gråt eternittag. 
Ellers grønne stålplader 
mod nord. Mod syd er 
der røde sten i bunden 
og grønne stålplader i 
gavlen. Der er åben 
ventilation i kip. 

Køer 

 

1.1.4 

Ny 
dybstrøel-
ses-afdeling 

Bygget i 
20093 

Ca. 170 m2 8 m i kip 20º 

Der er gråt eternittag. 
Ellers grønne stålplader 
mod nord. Mod syd er 
der røde sten i bunden 
og grønne stålplader i 
gavlen. 

Køer  

 

1.1.3 

Ungdyr 

 (Oprindelig 
stald for-
længet i 
perioden 
1999-2002 
og i 2002-
2003) 

Ca. 1.180 
m2 

6-8 m i 
kip 20º 

Der er gråt eternittag. 
Ellers grønne stålplader 
mod nord. Mod syd er 
der røde sten i bunden 
og grønne stålplader i 
gavlen. 

Kvier 

 

 

Foderlade 

(forlænget i 
2008-2009) 

Ca. 1.350 
m2 

8,5 m i 
kip 

20º 
Der er gråt eternittag. 
Ellers grønne stålplader 
i gavlene. 

Foder 

 

1.1.5 
Gyllebehol-
der 

1.240 m3 2 m - Grå betonelementer  

 

1.1.6 

Ny  

gyllebehol-
der 

4.000 m3 2 m - Grå betonelementer  

1.1.7 

Vaskeplads 
og mød-
dingsplads 

Ca. 450 m2 
  Beton 

Ca. 24m x 
18m 

                                                 
3 Forlængelsen af foderladen er bygget med forudgående tilladelse. Den nordlige ende er ind-
rettet med dybstrøelse til goldkøer. Der sker en retlig lovliggørelse af dette med denne god-
kendelse.   
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Maskinlade 

(Forlænget 
i 2002-
2003) 

Ca. 660 m2 8 m i kip 20º 

Der er gråt eternittag. 
Ellers grønne stålplader 
mod nord. Mod syd er 
der røde sten i bunden 
og grønne stålplader i 
gavlen.  

 

Stuehus Ca. 150 m2 8m i kip  

Stuehuset er opført i 
røde mursten og med 
brunt tegltag. En 
mellembygning mel-
lem stuehuset og 
ungdyrstalden er lige-
ledes opført i røde 
mursten, men taget 
er skifer. Denne er 
ca. 7 m høj. Beboelse 

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kystland-
skaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde landska-
ber”. Nærmeste område er beliggende ca 1.200 m syd for ejendommen syd for Øbening. 
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede landska-
ber”. Der er ca. 3.500 m til nærmeste udpegning mod sydvest. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kulturmiljø-
er”. Nærmeste område ligger ca. 5.600 m øst for ejendommen. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 3 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et højmoseområde nord for an-
lægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 12 km sydøst for ejendom-
men. Området er Natura 2000 område nr. INO 096, Bolderslev Skov og Uge Skov, herunder 
Habitatområde nr. H85, Bolderslev Skov og Uge Skov. 
  
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 30 km nordøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. 047, Lillebælt herunder habitatområde H96 
af samme navn. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Indenfor en radius af 1.000 m fra ejendommen 
er der 3 §3 registrerede moser, et engareal og 16 vandhuller heraf to med et areal større end 
10.000 m2. Nord og nordvest for ejendommen løber Goldbækken. 
 
Følgende arealer grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen ”Beskyttede 
Vandløb”: Mark 1, 2, 3, 7, 10 HA, 12  og mark 18. Mark 8 HA og 18 grænser op til §3 beskyt-
tet mose. Mark 16 og 17 grænser op til §3 beskyttede engarealer. Mark 1, 2, 4, 5, 10HA, 14, 
TJ1 og 18 grænser op til §3 beskyttet vandhul/sø.  
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Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovrejsning uønsket 
pga. geologiske forhold”. Nærmeste område er ca 1.200 m syd for ejendommen. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområder”, ”Ek-
sisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til ferie-
fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til byformål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen på ejendommen med etablering af ny gyllebehol-
der og vaske/møddingsplads ikke vil stride mod diverse landskabelige udpegninger idet ejen-
dommen ikke ligger indenfor nogen landskabelig udpegning. Der er både beplantning øst og 
vest for ejendommen, som er medvirkende til at knytte ejendommen til landskabet. Der vur-
deres ikke at være behov for yderligere beplantning ved ejendommen.  
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
I nudrift er der 100 køer + 98 stk. opdræt (0-25 mdr.)  og 50 prod. tyrekalve (40-365 kg) 
svarende til 190,24 DE. Såvel køer som opdrættet går i sengebåsestalde med spalter på nær 
de mindste kviekalve op til 6 mdr. samt syge dyr og køer i kælvningsbokse, som går på 
dybstrøelse. Der ønskes udvidet med 57 køer og tilsvarende antal opdræt samt tyrekalve op til 
55 kg. 
Der er tale om en kontinuerlig drift. Antallet af dyr indenfor hver dyregruppe kan variere, idet 
kalvefødslerne ikke altid vil være jævnt fordelt over året og antallet af fødte kvie og tyrekalve 
kan endvidere variere. Der ønskes udvidet med dyr af egen avl, hvorfor produktionen først vil 
være oppe på fuldt antal efter 3 år.  
 
Tabel 4 Dyreholdet  

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 

Stipladser 

(antal 
individer) 

DE 

Kostald 
1.1.1  

køer 
Sengestald med 

spalter 

Ydelse 
11.000 kg 
mælk/ko 

131 194,10 

Kostald 
1.1.2 køer dybstrøelse 

Ydelse 
11.000 kg 
mælk/ko 

3 4,45 

Ny stald 
1.1.4 

køer Dybstrøelse 
Ydelse 

11.000 kg 
mælk/ko 

23 34,08 

ungdyr-
stald 
1.1.3 

Kviekalve Dybstrøelse 0-6 mdr 38 10,27 

ungdyr-
stald 
1.1.3 

Kvier 
Sengestald med 

spalter 
6-25 mdr 119 57,48 

ungdyr-
stald 
1.1.3 

Tyrekalve Dybstrøelse 44-55 kg  8 (784 ) 0,76 

 
Størstedelen af køerne opstaldes i den eksisterende kostald, som er en sengebåsestald med 
spalter og ringkanal. Stalden (1.1.1) forsynes med skraber på spalterne til renholdelse af spal-
tearealet. Stalden rummer endvidere et mindre dybstrøelsesareal med gennemsnitlig 3 køer. 
Eksisterende foderlade er med forudgående tilladelse forlænget mod syd og mod nord. I for-
længelsen mod nord er der blevet indrettet dybstrøelsesafdeling til goldkøerne. Afdelingen er 
med udvendigt foderbord, dvs. at foderbordet er placeret udenfor den egentlige staldbygning. 
Stalden til goldkøerne afsluttes således mod nord af forgitteret. Der er valgt dybstrøelse til 
dette staldafsnit, da det skal anvendes til goldkøerne. Det er bedst for højdrægtige køer at gå 
på dybstrøelse af dyrevelfærdsmæssige årsager. I den eksisterende ungdyrstald huses al op-
drættet fra 0-25 mdr., samt tyrekalvene indtil 55 kg. Ungdyrstalden er en sengebåsestald med 
spalter og ringkanal. Der er mindre afdeling med dybstrøelse til de mindste dyr op til 6 mdr.  

                                                 
4 78 angiver antal producerede tyrekalve årligt 
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Der sker ikke anvendelse af skraber i den eksisterende ungdyrstald, hvori der er ca. 68,5 DE i 
efter-situationen heraf 57,48 DE på gyllesystem. Begrundelsen for dette er, at spalterne i 
denne stald er opdelt i tre individuelle sektioner, hvilket vil kræve enten tre skraberobotter 
eller tre kædeskrabeanlæg. Da effekten for skrabning i denne stald maksimalt vil kunne være 
20% er reduktionen i ammoniak kun ca. 70 kg.  
Indkøbsprisen for en skraberobot hos Cow-Shopping er 130.000 kr. Hvis en robot afskrives på 
5 år og renten er 5% og årlige vedligeholdsomkostninger på 5.000 kr, så vil prisen pr reduce-
ret kg N/år være 535 kr. 
 
Ved køb af tre skraberobotter vil prisen være mere end 1.500 kr pr kg N. For effektiv skrab-
ning af stalden vil der være behov for 3 robotter eller der skal foretages ombygning af stalden. 
På baggrund heraf er det fravalgt at indkøbe skraberobotter til ungdyrstalden. 
 
Hos Strangko oplyser man, at etableringsudgiften for et fastmonteret to-banet skrabeanlæg i 
staldens dimensioner er ca. 65.000 kr., hvilket svarer til 303 kr. pr. reduceret kg N ved brug af 
ovenstående beregning. Dertil skal siges, at et to-banet skrabeanlæg ikke vil kunne dække 
hele ungdyrstalden på grund af dens opdeling. Ammoniakreduceringen vil derfor næppe være 
20%, hvorfor prisen pr reduceret kg N vil være endnu højere. 
 
Malkning sker med 2 malkerobotter som er placeret i kostaldens sydlige ende.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opstaldningen af dyrene på Raaholt sker i stalde, der er ind-
rettet til formålet, og at der ved opstaldningen ikke er risiko for utilsigtet påvirkning af det 
omgivende miljø. Hvorvidt opstaldningen lever op til kravene for BAT er vurderet for de enkel-
te staldafsnit nedenfor.  

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Stald 1.1.4 
Det nye staldafsnit ønskes etableret med dybstrøelse, med den begrundelse, at det er bedste 
opstaldningssystem i forhold til dyrevelfærd, når der er tale om goldkøer (højdrægtige køer). 
Ammoniakfordampningen fra dybstrøelsesstalde til kvæg er i henhold til normtallene 6%. Det-
te er højere end for det præfabrikerede gulv, som MKN har udmeldt er at betragte som BAT i 
forhold til niveauet for ammoniakfordampning fra nye kostalde. I gyllesystemer vil der imidler-
tid tillige være et tab fra lageret på 2%, hvilket totalt set giver et tab på 5,92% fra stald + 
lager ved valg af det præfabrikerede drænede gulv. Såfremt dybstrøelsen fra goldkoafdelingen 
udbringes direkte, dvs uden at skulle oplagres forinden, vil det totale tab fra dette system væ-
re 6%. Det vil sige, at ammoniaktabet fra det valgte staldsystem med dybstrøelse kun vil være 
ubetydelig større end ammoniaktabet ville være i forhold til MKN´s udmeldte BAT niveau. Der-
til kommer, at næringsstofudskillelsen fra goldkøerne er mindre end fra de malkende køer, 
hvilket mindsker forskellen målt i kg N yderligere. Aabenraa Kommune vurderer derfor, at den 
nye afdeling til goldkøer opfylder kravene til BAT, idet dyrevelfærd tillægges værdi i forhold til 
goldkøerne, og idet det totale ammoniaktab fra stald og lager kun er ubetydelig større end fra 
det præfabrikerede gulv. Desuden er dybstrøelsesystemer ikke katagoriseret sammen med 
gyllesystemer og niveauet for BAT er ikke direkte sammenlignelig for de to forskellige syste-
mer.   
 
Stald 1.1.2 
Der er tale om kælvningsbokse i den eksisterende stald. Kælvningsboksene er med dybstrøel-
se. Dybstrøelse i kælvningsbokse er BAT, da det er påkrævet med dybstrøelse til kælvende dyr 
og der er tale om et begrænset antal dyr. 
 
Stald 1.1.1  
Der er tale om en eksisterende stald fra perioden 1995-1999, som ikke vil skulle renoveres 
inden denne godkendelse skal revurderes. Ved en renovering der indbefatter gyllesystemet, vil 
stalden efterfølgende skulle overholde det til den tid værende niveau for BAT. Forsuring vurde-
res i dette tilfælde ikke at være BAT, da der er tale om ældre eksisterende stald, hvor der kan 
være usikkerhed på betonkvaliteten. Desuden er gylleforsuring forbundet med høj investe-
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ring samt høje driftsomkostninger hvilket betyder at omkostningerne pr reduceret kg N vil væ-
re stor, da der er tale om en relativ beskeden besætningsstørrelse (ca 250 DE i eksisterende 
stalde med gyllesystem). Ifølge ”forudsætninger for de økonomiske beregninger af BAT tekno-
logier” fra miljøstyrelsen maj 2009 vil forrentning og investering af et forsuringsanlæg samt 
drift og vedligehold beløbe sig til mere end 100.000 kr årligt. Forsuring vil kunne reducere 
ammoniaktabet med 864 kg N i forhold til intet tiltag til reduktions af ammoniakfordampningen 
(dvs uden skraber i sengebåsestalden til køerne). Omkostningen pr kg reduceret N bliver såle-
des større end 100 kr/kg N.  Forsuring vurderes ikke at være BAT.  Indtil der skal foretages en 
gennemgribende renovering af stalden, vurderer kommunen at etablering af skraber på spal-
tearealerne vil opfylde kravene til BAT for eksisterende stalde til opstaldning af malkende køer. 
Der er pt. monteret skraber på spalterne længst væk fra foderbordet. Det er teknisk muligt at 
etablere skraber på spalterne ved foderbordet eller der kan anvendes skraberobot til renhol-
delse af spalterne. 
 
Stald 1.1.3 
Stalden er den oprindelige kostald som er forlænget i henholdsvis 1999-2002 og igen i 2002-
2003. Den sydligste ældste del er indrettet med fællesbokse til småkalve på dybstrøelse. Der 
er afløb fra dybstrøelsesafdelingen til gyllesystemet. Dernæst er der et mindre areal med sen-
gebåse og spalter. Derefter er der en tværgang, som giver adgang til maskinhuset, og hvor 
der ikke er opstaldet dyr. Længst mod nord er de to forlængelser af stalden. Begge er indrettet 
med sengebåse i midten og spalteareal ud mod væggen og ud mod foderbordet. Bredden er 
spaltearealerne er ikke ens i de to staldafsnit, som udgøres af de to forlængelser. Mod vest i 
stalden langs fodergangen er der opstillet kalvehytter. Fra kalvehytterne er der afløb til gylle-
systemet. 
Stalden anvendes til opstaldning af opdræt fra 0-25 mdr.  
Skraber på spalterne er fravalgt idet det grundet staldens indretning enten vil kræve 3 træk-
stationer til et fast skrabeanlæg eller 3 skraberobotter, for at kunne renholde alle spaltearea-
lerne. Med fast skrabeanlæg vil det ikke være muligt at skrabe på hele spaltearealet, da spal-
tebredden ikke er ens i de to nordligste dele af stalden. Skraber på spalterne er beregnet til at 
ville kunne reducere ammonaikfordampningen fra anlægget med 70 kg N. De årlige omkost-
ninger til forrentning og afskrivning samt driftsomkostninger vil imidlertid medføre en omkost-
ning på mere end 300 kr/kg reduceret N. 
Forsuring vurderes ikke som værende BAT med samme begrundelse som for stald 1.1.1. 
 
Opstaldning af de mindste dyr under 6 mdr. på dybstrøelse, hvor der er fast bund og afløb til 
gyllekanal/gyllebeholder anses for værende BAT til denne dyregruppe.  
 
Kommunen vurderer, at under de givne omstændigheder med den måde den eksisterende 
sengestald med spalter er indrettet, vil der ikke være proportionalitet mellem omkostningerne 
og miljøgevinsten ved at etablere skraber på spalterne. Der er desuden tale om at stalden kun 
anvendes til opstaldning af opdræt. Næringsstofudskillelsen fra opdrættet er betydelig lavere 
end for malkekøerne, hvilket også betyder, at skraber på spalterne ikke vil kunne reducere 
med et tilsvarende antal kg N, som hvis staldafsnittet havde været anvendt til opstaldning af 
køerne. Dertil kommer, at dækningsbidraget for et stk opdræt er væsentlig lavere end for kø-
erne, hvilket er medvirkende til, at vurderingen af hvad der er BAT for opstaldning af køer ikke 
umiddelbart kan overføres til også at gælde for opdræt. 
Det vurderes derfor ikke at være påkrævet at etablere skraber på spalterne, for at stalden vil 
opfylde kravene til BAT for nuværende. Ved en total renovering vil der skulle tages stilling til 
hvilke tiltag, der skal gøres for at stalden vil kunne opfylde kravene til BAT. Stalden er fuldt 
funktionsdygtig, og vi ikke skulle renoveres før end denne godkendelse skal revurderes. Der er 
derfor heller ikke belæg for at stille en tidsfrist for, hvornår der senest skal ske en renovering 
af stalden, således at ammoniaktabet fra denne vil kunne reduceres til niveau for BAT for ny-
etablerede stalde.   
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Gylleforsuring er fravalgt, da det nye staldafsnit er indrettet med dybstrøelse. De eksisterende 
stalde er ældre staldanlæg eller staldanlæg er sammenbygget med ældre dele. Begrundelse for 
fravalg af forsuring er beskrevet under stald 1.1.1. 
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Gyllekøling vil ikke være relevant, da varmen ikke skal bruges i produktionen eller den private 
bolig. Det er påtænkt at genindvinde varmen fra malkeanlægget til opvarmning af stuehus, 
hvorfor den genererede varme fra et gyllekølingsanlæg ikke vil kunne bruges. Endvidere findes 
der på nuværende tidspunkt ikke forsøg, der viser at gyllekøling har en effekt i kvægstalde. 
 
I forhold til fravalg af skraber i eksisterende ungdyrstald henvises til ovenstående afsnit.  
 
Samlet vurdering 
Samlet set vurderer Aabenraa Kommune, at der anvendes BAT i forhold til staldteknologi på 
ejendommen under forudsætning af, at dybstrøelsen fra staldafsnittet til goldkøerne køres di-
rekte ud uden forudgående oplagring, samt at der etableres skraber på spalterne i den eksiste-
rende kostald. 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Staldene er med naturlig ventilation. Stalden til køerne er åben i kip og i siderne, der er forsy-
net med net. Der er endvidere en åben port mod syd. For ungdyrstaldens vedkommende er 
der tale om net i siderne samt i gavltoppen. Der er ligeledes en åben port. I de ældste dele af 
ungdyrstalden er der afkast, men der er ikke mekanisk ventilation. Der er i alt 3 afkast i ung-
dyrstalden. I kostalden er der nogle blæsere, som anvendes til at skabe cirkulation i luften på 
varme sommerdage med stillestående luft.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den naturlige ventilation i staldene betyder at staldluften bli-
ver fortyndet betydeligt og ikke vil være til gene for omkringboende. Der er ikke støjgener for-
bundet med den naturlige ventilation. Og der er ikke noget energiforbrug til ventilation. Der er 
dog et mindre energiforbrug til blæserne i kostalden.  

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Bedriftens forbrug af foderstoffer til køer og opdræt er ca. 275 tons kraftfoder pr. år i nudrif-
ten. Efter udvidelsen vil der anvendes ca. 400 ton kraftfoder pr. år, således at foderforbruget 
stiger med 45 %. Andelen af grovfoder og halm stiger tilsvarende med ca. 45 %. Hovedsage-
ligt produceres al grovfoder på ejet og forpagtet jord, mens halm indkøbes. Der kan forekom-
me indkøb af grovfoder.  
 
Foder til kvæg består af ca. 50-60 % 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 (kalv, kvie, malken-
de ko, goldko, slagteko og evt. slagtekalv). For at opnå så præcis en næringsstofsammensæt-
ning 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 så-
vel som underforsyning undgås. Overforsyning med protein medfører en belastning på miljøet, 
men det overbelaster også koen. 
 
På mineralsiden kan der ud fra bedriftens aktuelle grovfoderanalyser af mineralstofproducen-
ten udarbejdes specielt sammensatte mineralblandinger, der opfylder normerne til dyrenes 
behov for alle mikro- og makromineraler, heriblandt fosfor, samt vitaminer. Ansøger er inte-
resseret i, at ovenstående er i orden, da ubalance i foderets sammensætning betyder forrin-
gelse af foderudnyttelsen og dermed forringelse af det økonomiske udbytte. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer at fodringen af kvægholdet på ejendommen sker ud fra gæng-
se principper for fodring af malkekvæg.   
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5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Indenfor kvæg er BAT for fodring ikke nærmere angivet BREF referencedokumentet for bedst 
tilgængelig teknik, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion. Det må anses for væ-
rende BAT at afstemme foderets indhold af næringsstoffer og mineraler bedst muligt i forhold 
til dyrenes behov. Da der bl.a. kan ske afblanding af foderet og dyrenes kan vrage visse dele 
af foderet frem for andet, er det nødvendigt at foderet indeholder mere af de enkelte nærings-
stoffer end dyrenes faktiske behov betinger. Det er derfor ikke muligt at sikre de enkelte dyrs 
behov for næringsstoffer og mineraler uden at sammensætte foderblandingerne således at 
indholdet at de enkelte næringsstoffer er lidt større end de enkelte dyrs behov. Dertil kommer 
usikkerhed på foderanalyser. For stort indhold af protein i foderet forringer koens ydelse idet 
det kræver energi fra koen at udskille overskydende protein. Derfor forsøger man så godt som 
muligt at tildele den mængde protein til de enkelte dyr, som de har behov for. Tilsvarende vil 
det fordyre foderet at tilsætte flere mineraler end nødvendigt. Det er derfor i landmandens 
interesse at afstemme foderet til de enkelte dyr bedst muligt i forhold til dyrenes behov. Dette 
gøres gennem udarbejdelse af foderplaner til de enkelte dyregrupper. Foderplanerne afstem-
mes efter det aktuelle grovfoders kvalitet og indhold af næringsstoffer. Der udtages derfor 
prøver af grovfoderet som analyseres for dets indhold og kvalitet. Med opgørelse af periodiske 
foderkontroller kontrolleres det endvidere, at fodringen sker bedst muligt ud fra det optimale i 
forhold til dyrenes behov.  
Ved anvendelse af malkerobotter tildeles der kraftfoder afstemt til det enkelte dyrs behov i 
relation til dyrets ydelsespotentiale samt periode i laktationen.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ansøger anvender BAT i forbindelse med fodring idet der an-
vendes forskellige foderblandinger til de enkelte dyregrupper, således at foderets indhold er 
afstemt bedst muligt i forhold til dyrenes behov. Ved sammensætningen af foderet er der taget 
udgangspunkt i det aktuelle grovfoders kvalitet. Dette er sket ud fra analyser af grovfoderet 
for indhold af protein, AAT, PBV mv.  

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
I den nuværende situation opbevares græs- og majsensilage i de to indendørs plansiloer i fo-
der- og maskinladen. Plansiloerne måler begge 9 x 40 m og er 2,4 m i siderne. Plansiloerne 
har afløb til gyllekanalerne i ungdyrstalden. 
 
Alternativt vil ensilage blive opbevaret i markstakke, hvis der ikke er plads i foder- og maskin-
laden. 
 
Der bliver maksimalt opbevaret 2.200 m3 ensilage pr år. Ensilagen opbevares i plansiloerne på 
ca. 720 m2. Der kan fremadrettet være nødvendigt at opbevare ensilage i markstakke. 
 
Der opbevares kraftfoder til robotter i en 18 tons silo øst for den nuværende kostald. Siloen er 
ca. 7 m høj og 2 m i diameter. 
 
Håndtering af ensilage vil ske således at eventuelle lugt- og fluegener for nabobeboelser mini-
meres. Endvidere vil håndteringen sikre, at risiko for tab af næringsstoffer til omgivelserne 
minimeres. 
 
I foderladen opbevares der også tørfoder, såsom sojaskrå, roepiller, rapsskrå og foderminera-
ler.  
 
Såfremt der er ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbehol-
der, vil de højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der vil derefter gå 5 år, før ensi-
lagen igen placeres på samme sted. 
 
Der kan forekomme støv ved aflæsning af fodermidler der leveres i løs vægt, og ligeledes kan 
indblæsning af foder i siloer give anledning til mindre støjgener. Der forventes dog ikke nog-
le gener af denne art udenfor ejendommen. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af ensilage i plansiloer sikrer, at der ikke sker 
unødig påvirkning af miljøet med tab af næringsstoffer. Ensilage kan alternativt opbevares i 
markstak såfremt der er tale om ikke saftafgivende ensilage. Ved opbevaring af ensilage i 
markstak er der flere afstandskrav mv. som skal overholdes. Dette er angivet i vilkår 14 til 19.  
 
Øvrige foderemner opbevares i foderladen samt i kraftfodersiloer i forbindelse med malkero-
botterne. Al foderet opbevares således uden risiko for påvirkning af det omgivende miljø.  

5.5 Rengøring af stalde 

Redegørelse 
Det forventes, at der udmuges ca. månedligt hos kalvene om vinteren og måske hver 14. dag 
om sommeren. Noget af dybstrøelsen vil blive smidt direkte i gyllebeholderen og anvendt som 
flydelag. 
 
Dybstrøelsesboksene i ungdyrstald og dybstrøelsesafdelingerne ved køerne udmuges 2-3 gan-
ge om året og køres enten direkte ud eller lægges på møddingspladsen eller markstak afhæn-
gigt af om det er komposteret og om tørstofprocenten er 30. 
  
Malkerobotterne skylles efter hver malkning og hovedrengøres automatisk 3 gange dagligt.   
 
Foderbord fejes hver dag. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at renholdelse af staldene som anført samt det forhold at der er 
skraber på spalterne i kostalden sikrer at staldene som helhed holdes tilstrækkelig rene til at 
hindre uvæsentlig gene for omkringboende samt medvirker til at mindske ammoniakfordamp-
ningen fra anlægget. Rengøringen vurderes som værende tilstrækkelig.  

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Energiforbruget pr. DE er generelt lavt i en kvægbesætning, idet staldene ikke opvarmes, og 
som regel ventileres naturligt. Elektricitet anvendes primært til malkning, nedkøling af mælk, 
ventilation, gyllepumpning, skrabning samt belysning. 
 
Der er naturlig ventilation i staldene, hvilket medfører, at der ikke bruges energi til ventilation. 
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder, at staldgulvene er for-
holdsvis tørre, hvilket betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt. 
 
Der sker ingen opvarmning af driftsbygninger med dyr, hvorfor der ikke bruges energi på op-
varmning. 
 
Endvidere bruges solen som lyskilde i videst muligt omfang. Dette sker ved at have størst mu-
ligt lysindfald og lyse farver i stalden.  
 
For at spare på energien anvendes belysning med lysstofrør.  
 
Vakuumpumper til malkerobotter er frekvensstyrede, hvilket sikrer, at der ikke bruges mere 
energi end nødvendigt.  
 
Logistikken i forbindelse med fodring er indrettet, så afstanden giver færrest muligt driftstimer, 
hvilket minimerer energiforbruget. 
  
Der er vågelys i staldene om natten i det der er et tændt lysstofrør ved hver robot.  
 
I markbruget udføres der så vidt muligt flere arbejdsopgaver på én gang. 
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Ansøger har ikke yderligere forslag til energibesparende foranstaltninger. Det er vurderet, at 
andre energibesparende foranstaltninger ikke giver en energimæssig (og dermed miljømæssig) 
gevinst, der står mål med initialinvesteringen.  
 
                Tabel 5 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 85.000 kWh 160.000 kWh 

Dieselolie til markbruget 12.000 l 13.000 l 

        
Vandforsyningen sker fra egen boring. 
 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå 
spild. Eventuelle lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Der er installeret drikkekar 
med stor vandoverflade, hvilket minimerer drikkevandsspild. Landbrugsmaskiner rengøres med 
højtryksrenser. 
           
                 Tabel 6 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 6000m³ 7000m³ 

Vask af to malkerobotter 500 m³ 500m³ 

Rengøring af markredskaber 10m³ 10m³ 

I alt vandforbrug 6510m³ 7510m³ 

 
Der forefindes ikke markvanding på ejendommen.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det anslåede energiforbrug på bedriften ikke overstiger det 
forventede niveau.  
 
Det angivne vandforbrug til drikkevand i ansøgt drift vurderes at være lidt højt for en besæt-
ning af den ansøgte størrelse. Drikkevandsforbruget kan dog variere en del og vil alt andet lige 
være størst til højtydende køer. Besætningen på Raaholt er højtydende. .  

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
For at sikre at der ikke anvendes unødig energi og vand på ejendommen er det vigtigt at ener-
gi og vandforbrugende installationer fungerer optimalt. Det er derfor vigtigt at disse anlæg 
løbende vedligeholdes og serviceres, og at der minimum en gang årligt foretages et omfatten-
de serviceeftersyn på anlæggene.  
 
Mælkekøleanlægget skal kontrolleres en gang om året af et autoriseret kølefirma, for at sikre 
korrekt drift af køleanlægget.  
 
Vurdering 
Det bemærkes, at malkerobotterne er med frekvensstyret vacuumpumpe, hvilket betyder at 
energiforbruget til malkningen minimeres. Energi og vandforbruget til malkerobotter kan varie-
re meget viser farmtest og afhænger bl.a. af om anlæggene er indstillet korrekt. Dette kræver 
jævnlig service på anlæggene. Der er derfor stillet vilkår til service på robotter. For at kunne 
kontrollere energi og vandforbruget bør der installeres vandmåler på ejendommen.  
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Mælkekølingen er også meget energiforbrugende og for at sikre optimal drift skal anlægget 
kontrolleres af et autoriseret kølefirma mindst en gang årligt. 
 
Det vurderes, at ejendommen derved vil opfylde kravene til BAT for så vidt angår energifor-
brug. 
 
I forhold til vandforbrug er det også vigtigt, at malkerobotterne løbende vedligeholdes. Dette 
sikres gennem serviceaftale. Der er stillet vilkår om, at vandforbruget jævnligt skal aflæses. 
  
Det vurderes at ejendommen derved opfylder kravene til BAT for så vidt angår vandforbruget 
på ejendommen.  

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
 
Tabel 7: Spildevandsmængde 

Spildevandstyper 
m³ /år før 
udvidelse 

m³ /år 
efter udvi-
delse 

Afledes til Renseforanstaltning 

Rengøringsvand, 
drikkevandsspild 
mv. 

560 m³  560 m³ Gyllebeholder  

Vaskevand fra va-
skepladser 

10 m³ 10 m³ Gyllebeholder  

Regnvand tilledt 
gyllebeholder fra 
befæstede arealer 

 125 m³ 825 m³ Gyllebeholder  

Tagvand   3.200 m³  3.200 m³ 

Ledes enten til 
terræn eller afle-
des til hegn nord 
for ejendommen 

 

  
Mængden af rengøringsvand til vask af stalde og drikkevandsspild er skønnet ud fra kapaci-
tetsberegningens normtal.  
 
Spildevandet fra bedriften består primært af vand fra tank- og teknikrum, vaskevand, drikke-
vandsspild. Spildevandet ledes til gyllebeholder. 
 
Spildevand fra husholdning vurderes at være ca. 170 m3 og ledes til septiktank i gårdsplads 
samt nedsivningsanlæg. 
 
Tagvand ledes enten til terræn eller afledes til hegn nord for ejendommen. 
 
Vand fra vask af malkerobotterne indeholder rengøringsmidler fra Ecolab. Der anvendes almin-
delig opvaskemiddel til generel rengøring. De nævnte midler vil kunne blive ændret jf. den 
generelle udvikling og markedsmekanismer.  
 
Generelt vaskes alle mobile maskiner ca. 2 gange om året (traktor, fodervogn, rendegraver, 
minilæsser mv.). Mængden af spildevand herfra vurderes maksimalt til at være 10 m3 pr. år. 
 
Spildevand tilledt gyllebeholderen vil være ca. 1.395 m3 afhængigt af nedbørsmængde.  
 
De 560 m3 indgår i kapacitetsberegningen som gylle, idet der i normen husdyrgødningsmæng-
der er indeholdt rengøringsvand og drikkevandsspild.  Derfor skal der kun indregnes yderligere 
835 m3 i forhold til vurderingen af opbevaringskapaciteten.  
 
Ved den nye dybstrøelsesafdeling er der udvendigt foderbord. Foderbordet er forsynet med 
støbt bund og det vil blive forsynet med en kant, således at saftafløb fra foderet og evt 
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iblandet regnvand vil løbe til dybstrøelsesmåtten. Dybstrøelsesstalden er forsynet med fast 
bund og afløb til gyllekanaler. Evt spildevand fra det udvendige foderbord vil således også blive 
ledt til gyllebeholder. Dette indgår i de 835 m3 fra befæstet areal.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering af spildevandet på ejendommen sker miljømæs-
sigt forsvarligt. Spildevandet tilledes til gyllebeholdere, hvorfra det udspredes på markarealer-
ne evt. sammen med husdyrgødningen, således at evt. næringsstoffer i spildevandet vil blive 
tilledt til næringsstofoptagende afgrøder. Det sanitære spildevand, som udelukkende er fra 
beboelsen, tilledes til septiktank og derfra til nedsivningsanlæg, hvilket er i overensstemmelse 
med håndtering af sanitært spildevand i det åbne land udenfor det offentlige kloakeringsnet. 
Tagvandet afledes ved overfladeafløb. Normalt vil tagvand ikke indeholde næringsstoffer og vil 
derfor kunne afledes ved overfladeafløb. 

5.8 Kemikalier og medicin 

Redegørelse 
Der etableres en ny vaskeplads i forbindelse med etableringen af møddingsplads nord for ejen-
dommen.  
 
Vask af marksprøjte og traktor, der har været anvendt til udbringning af plantebeskyttelses-
midler, vil ske på denne vaskeplads med opsamling til beholder, eller på det areal, hvor plan-
te-beskyttelsesmidlet er blevet udbragt. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til ud-
bringning af plantebeskyttelses-midler, placeres på enten på behandlet areal, på den nye va-
skeplads med opsamling til beholder, eller under tag. Indvendig vask af sprøjte sker med spu-
ledyser. 
 
Tapsteder, som benyttes til påfyldning og vask af sprøjter, vil være forsynet med kontraventil 
og vandur eller lignende installation, der forhindrer overløb ved opfyldning af tanken. Der er 
ved påfyldning af sprøjter ikke direkte kontakt mellem vandslange monteret på tapstedet og 
væsken i sprøjten.  
 
Vaskepladsen vil være befæstet, så der ikke sker nedsivning i jorden eller afstrømning til det 
omgivne område. Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler vil ske på vaskeplads med opsamling 
til gyllebeholder, eller på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes. 
 
Såfremt et udendørs areal, hvorpå der udbringes plantebeskyttelsesmidler, anvendes til på-
fyldning eller vask, vil der inden for en vækstsæson benyttes et nyt område ved hver påfyld-
ning og ved hver vask. 
 
Tabel 8 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 

Type Opbevaringssted Mængder pr. år 
Oplagret 
mængde 

Bekæmpelsesmidler Maskinhus 100 L 20 L 

Kunstgødning Foderlade 30 tons 0 tons 

Smøreolie Maskinlade 30 L 200 L 
tromle 

Medicin Kontor i kostald 5 L 200 ml 

Kemikalier (rengøring) Teknikrum robotter 600 L 600 L 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at når der på ejendommen bliver etableret en vaskeplads, som 
kan anvendes ved påfyldning af bekæmpelsesmidler og vask af marksprøjte, bør denne i videst 
mulig omfang benyttes til dette formål. Påfyldning af bekæmpelsesmidler i marken kan være 
et reelt alternativ, som ikke øger risikoen for forurening med bekæmpelsesmidler, idet mark-
sprøjten i dette tilfælde kun vil indeholde rent vand under transport til markerne, hvilket mind-
sker risikoen for forurening ved haveri med marksprøjten.  
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Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte opsugning 
fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vand-
løb. 
 
Uvasket sprøjte skal stå på fast støbt underlag med afløb til gyllebeholder eller under tag for at 
mindske risikoen for forurening med pesticider eller evt. på bevokset areal. Da der efter etab-
lering af vaskeplads forefindes to bedre alternativet til det bevoksede areal bør uvasket mark-
sprøjte henstilles enten på vaskepladsen eller under tag i maskinhuset.  
  
Olie og fedtprodukter skal stå på et underlag uden afløb og hvor opsamling eller opsugning af 
spildt væske vil kunne ske. Der skal være sugende materiale i rummet hvor opbevaring sker, 
således at mindre mængder spild hurtigt vil kunne opsuges. 
 
Opbevaring af bekæmpelsesmidler i aflåst skab ved værkstedet i maskinlængen, sikrer at evt. 
udsivning fra dunke opsamles i skabet og ikke vil kunne give anledning til forurening. Skabet 
er opstillet i rum med fast støbt gulv uden afløb.  
 
Aabenraa Kommune vurderer at opbevaring af kemikalier, bekæmpelsesmidler etc. på Raaholt 
sker uden risiko for tab til det omgivende miljø med risiko for forurening til følge.  

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Fast affald vil typisk inkludere elementer som tom emballage fra vaskemidler, skyllemidler, 
fodermineraler, gummihandsker, plasthandsker, vat, papir, pap og plast fra emballage, over-
dækningsplast, lysstofrør, elpærer, papir, medicinrester, emballage fra medicin og andre me-
dikamenter (ormekur, fluestrips osv.). Affald der kan genbruges, bortskaffes så vidt muligt til 
genbrug. 
 
Kaj Homilius i Hellevad står for service af maskiner, hvorfor der ikke forefindes olie- og brænd-
stoffiltre på ejendommen eller blyakkumulatorer på ejendommen og kun begrænset mængder 
spildolie. 
 
Det er ikke muligt, at opgøre mængderne i nedenstående tabel, da det over den 8-årige god-
kendelsesperiode vil afhænge af mange variable lige fra klima, udbytter i marken, sygdom i 
besætning, modernisering af produktionen eller leverandørskift af produkter anvendt i produk-
tionen. 
 
Affald opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer. 
 
Der foretages ikke afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding 
af affald, der er tilladt i medfør af kommunernes affaldsregulativ (haveaffald og skovaffald). 
 
Der haves en container på 700 l til fast affald. Den tømmes hver anden uge af Marius Peter-
sen.  
 



 

36

Tabel 9 affald 
Affaldsty-

pe 
Opbevaringssted Transportør Modtageanlæg Mængder 

EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Olie- og 
kemikalie-
affald: 

      

Spildolie 
Maskinlade i 200 L 

tromler DLG DLG 50 L* 13.02.08 06.01 

Olie- og 
brændstof-
filtre 

- - - - 16.01.07 06.05 

Blyakkumu-
latorer 

- - - - 16.06.01 05.99 

Rester af 
bekæmpel-
sesmidler 

Kemikalieskab i 
Maskinlade. An-
vendes året efter. 

  20 L* 20.01.19 05.12 

Spraydåser Maskinlade Ansøger 
Kommunal Mod-
tagestation 10 stk* 15.01.10 23.00 

Medicinre-
ster 

- - - - 18.02.08 05.13 

Kanyler i 
særlig be-
holder 

Kostald Dyrlæge  1 boks 18.02.02 66.00 

Batterier – 
alle typer  - Ansøger 

Kommunal Mod-
tagestation 30 stk* 20.01.33 77.00 

Fast af-
fald: 

      

Tom embal-
lage (pa-
pir/pap) 

700 L Container 
Marius Peter-
sen  Variabelt 15.01.01 50.00 

Tom embal-
lage (plast) 700 L Container 

Marius Peter-
sen  Variabelt 15.01.02 52.00 

Lysstofrør 
og elspare-
pærer 

Maskinlade Ansøger Kommunal Mod-
tagestation 

15 stk* 20.01.21 79.00 

Overdæk-
ningsplast 
+ tomme 
sække af 
plast 

700 L Container 
Marius Peter-
sen  Variabelt 15.01.02 52.00 

Jern og 
metal Nord for foderlade U L Petersen  1000 kg* 02.01.10 56.20 

Tomme 
olietromler 
og olietan-
ke 

Foder- og maskin-
lade U L Petersen  <1* 15. 01. 04  

Diverse 
brændbart 

700 L Container Marius Peter-
sen 

 Variabelt Afhængig 
af indhold 

19.00 

Tomme 
medicinglas 700 L Container 

Marius Peter-
sen  Variabelt 15..01.07 51.00 

Gamle 
person-
vognsdæk 
fra afdæk-
ning 

Anvendes    16.01.03 57.00 

* Mængder er skønnede 
 
Døde dyr opbevares lige nord for foderladen. De døde dyr er placeret over jordniveau. De døde 
dyr kan ikke ses fra offentlig vej. DAKA henter efter aftale. Placering fremgård af bilag1.3 
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Vurdering 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om affalds-
type (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Tabel 
9 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sorteres i separate be-
holdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumenteres overfor Kommunen. 
Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kommunens regulativer. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering af affaldet på ejendommen sker i overensstem-
melse med gældende affaldsregulativ. Der er aftale med Marius Pedersen vedr. afhentning af 
brændbart affald og genbrugsaffald samt aftale med U L Petersen vedr. afhentning af jern og 
metalaffald. Medicinrester, kanyler og lignende skal afleveres til apoteket eller medtages af 
dyrlægen, som sørger for bortskaffelsen. Effektiv affaldssortering giver mulighed for mere 
genanvendelse og skaber sikkerhed for, at intet fejlbehandles ved bortskaffelse. De fleste af-
faldstyper skal sorteres, uanset mængde. Aabenraa kommune har en affaldskonsulent, der kan 
anvise hvorledes affaldet håndteres bedst muligt. Det er gratis at anvende kommunens af-
faldskonsulent. 
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på en 
sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare for omgi-
velserne. 

5.9.2 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 af-
fald er BAT. 
 
Vurdering 
Håndteringen af affaldet på Goldbækvej 13, 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 affaldshåndte-
ring. Kun begrænsede mængder deponeres.  

5.10 Olie 

Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette findes på 
kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Tabel 10 Olietanke 

 
Der haves ingen data på fyringsolietanken. Tanken er ved at blive sløjfet og erstattet af en ny. 
Den gamle tank vil blive afmeldt og den nye anmeldt lige så snart en ny tank er fundet.  
 
Dieselolietanken har fri bug og på ben. Der er påfyldningspistol og påfyldningsalarm. 
 
Spildolie på ejendommen opbevares i 200 l tromler på befæstet areal i foder- og maskinladen. 
Der er fast bund uden afløb i maskinladen. 
 
Kemikalier og vaskemidler, som anvendes til rengøring og vask af malkerobotter opbevares i 

Olietanke: Volumen Fremstillingsår Tanknr. Godkendelsesnr. 

Dieselolietank i maskinlade 2.500 l 2001 112 805 01-5023 

Fyringsolie i kælder 1.100 l - - - 
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teknikrummet ved malkerobotterne. Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.3 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af dieselolie i en godkendt tank i værkstedet, 
hvor der er fast bund uden afløb, sikrer, at der ikke opstår forurening i forbindelse med opbe-
varing og anvendelse af dieselolie. Opbevaring af fyringsolie i godkendt tank i kælderrum vil 
ligeledes sikre at der ikke opstår risiko for forurening. Den gamle olietank i kælderen skal hur-
tigst muligt udskiftes, da tanken allerede er for gammel, og ansøger allerede en gang har fået 
udsat fristen for udskiftning.   

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Generelt er anlægget og arbejdsgange tilrettelagt bl.a. med henblik på at minimere risiko for 
uheld og udslip af gylle og kemikalier. Rør, slanger og beholdere efterses jævnligt for at undgå 
brud. 
 
Der er dog altid en lille risiko for gylleudslip i forbindelse med udkørsel samt pumpning fra 
stald til beholder. 
 
Der er ingen pumpe på beholderne og indløbet er dykket. Pumpning af gylle fra forbeholder til 
gyllebeholder sker ved traktorpumpe og under opsyn. Der pumpes ca. månedligt efter udvidel-
sen. Det tjekkes løbende, om der er plads i beholderen. 
 
Opsugning af gylle sker med en traktordreven pumpefunktion på gyllevognen. Der er flyder på 
gyllevognen, hvilket forhindrer overløb og minimere risikoen for udslip. Desuden styres pum-
pen fra førerhuset i traktoren, hvilket bevirker at der vil være en person tilstede som holder 
øje med pumpningen. 
 
Det er maskinstationen der står for udkørsel af gyllen. De vil være til stede med deres udstyr 
til at minimere skadens omfang, såfremt der sker en skade. Ved evt. uheld vil der tilkaldes 
hjælp hos kommunens beredskab.  
 
Den nye gyllebeholder på 4.000 m3 har pejlebrønd som bl.a. inspiceres i forbindelse med tøm-
ning af gyllebeholderne. Pejlebrøndens primære formål er at tjekke grundvandsstanden, så 
beholderen ikke tømmes i niveau under grundvandsstand, idet tømning under grundvands-
stand vil kunne forårsage brud på gyllebeholderens bundplade og dermed utæthed.  
 
Derudover er der altid en lille risiko for at gyllebeholderen bliver beskadiget ved den daglige 
færdsel eller ved udbringning samt at gyllevognen vælter eller lign. 
 
Skulle uheldet være ude og fx at en af gyllebeholderne bryder sammen og gyllen løber ud på 
marken, vil en del af gyllen teoretisk set kunne løbe til Goldbækken. Der er dog 550m fra gyl-
lebeholderne til Goldbækken, hvilket betyder, at et brud på en gyllebeholder skal dække et 
rigtigt stort areal førend åen bliver forurenet. Det vurderes, at der er ekstrem lille sandsynlig-
hed for at gyllebeholderen bryder sammen og at det tilmed når Goldbækken. Gyllebeholderne 
er omfattet af tiårsbeholderkontrolordningen og eventuelle fejl og mangler udbedres løbende. 
 
Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at der ikke kan ske uheld, så en gyllevogn vælter eller 
der kommer skybrud efter gylleudbringning. Generelt køres der hensigtsmæssigt og vejret 
vurderes før udbringning, så sandsynligheden for disse uheld er meget små. Hvis en gyllevogn 
vælter – eller en gyllebeholder sprænger – eller der sker overfyldning af beholder trods faste 
procedurer om tjek af kapacitet før pumpning – vil opsamling af gylle øjeblikkeligt blive iværk-
sat og beredskabet tilkaldt. 
 
Strømsvigt 
Der kan ligeledes ske strømforstyrrelser/svigt. Der forefindes et 65 kW nødstrømsanlæg, som 
er opstillet i maskinlængen. Derved opstår der ikke risici for at gyllepumpen ikke kan igang-
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sættes og kanalerne ikke kan tømmes, og at samme situation gør sig gældende ved at køerne 
ikke kan malkes. Det er ligeledes muligt at tilkalde maskinstation, for tømning af kanaler.  
 
Vand 
I den daglige drift kan der være risiko for at vandrør sprænger og ved sådanne uheld afbrydes 
vandforsyningen på hovedhanen. For at undgå frostsprængning af vandrør, er der etableret 
cirkulation på vandrørene i staldene.  
 
Olie 
Olietanken er opstillet i maskinladen og er fra 2007. Tanken har påfyldningsalarm.  
 
Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med ovennævnte risici, forventes 
at være meget lille. 
 
Der er desuden udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver hvorledes medarbejdere og ejer 
skal handle i tilfælde af en række kritiske situationer f.eks. brand og uheld, hvor der er risiko 
for forurening af det omgivende miljø. Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.6 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ansøger på tilstrækkelig vis har sikret sig imod at der vil 
kunne ske uheld med forurening til følge. Skulle uheldet indtræffe er der udarbejdet en bered-
skabsplan, hvor det nærmere er beskrevet hvilke ting der skal iværksættes ved et evt. uheld. 
Denne beredskabsplan skal løbende opdateres. 
 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabsplanen. 

 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at anmel-
de dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsynsmyndigheden, 
Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
I henhold til BREF referencedokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion er det BAT at 
forebygge uheld og at have nødprocedure i tilfælde af uheld.  
 
Vurdering 
Håndteringen af husdyrgødningen på ejendommen og anvendelse af vaskeplads mindsker risi-
koen for uheld. Med udarbejdelse af beredskabsplanen sikres det, at ejendommen har en pro-
cedure for håndtering af uforudsete hændelser, som kan medføre forurening af det omgivende 
miljø. Det vurderes dermed at ejendommen lever op til BAT i forhold til driftsforstyrrelser. 
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 

Redegørelse 
På bedriften produceres såvel flydende husdyrgødning i form af gylle samt fast gødning i form 
af dybstrøelse. Ca. 20% af køerne vil  blive opstaldet på dybstrøelse idet der er etableret en ny 
afdeling med dybstrøelse til goldkøerne. Der er således regnet med 131 køer på gyllesystem 
og 119 stk. opdræt 6-25 mdr. Gyllemængden nedenfor er iregnet drikkevandsspild og vaske-
vand. I nedenstående tabel er normmængden af henholdsvis gylle og dybstrøelse angivet. Ind-
regnet i normmængden for gyllen er 3,1m3 drikkevandsspild og vaskevand pr ko samt 0,25 m3 
for opdræt over 6 mdr. Dvs der er indregnet knapt 440 m3 vand i form af vaskevand og drik-
kevandsspild. Jvn opgørelsen af spildevandsmængder afsnit 5.7 forventes det aktuelle niveau 
for rengøringsvand og drikkevandsspild at udgøre 560 m3. Dertil kommer 835 m3 spilde-
vand/regnvand fra befæstet areal herunder møddings- og vaskeplads.  
 
Tabel 11 Husdyrgødning 

Stald nr. 
Staldtype 

(gulvtype) 

Husdyrgødning 

(fast/flydende) 

Mængde (m3) 

Efter 

Kostald 

1.1.1 
Sengebåsestald med spalter gylle 2792 

Ungdyrstald 

1.1.3 
Sengebåsestald med spalter gylle 771 

Kostald 

1.1.2 
Dybstrøelse (kælvningsbokse) dybstrøelse 46 

Ungdyrstald 

1.1.3 
dybstrøelse dybstrøelse 78 

Kostald 

1.1.4 
dybstrøelse dybstrøelse 354 

Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af bilag 1.1 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de angivne husdyrgødningsmængder er i overensstemmelse 
med normproduktionen i forhold til den angivne sammensætning af dyr i de forskellige staldaf-
snit. Det vurderes, at husdyrgødningen fra de enkelte staldafsnit afledes og opbevares på en 
sådan måde, at der ikke er unødvendig risiko for påvirkning af natur, grundvand og overflade-
vand, og at håndtering og opbevaring er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgø-
relsens bestemmelser. 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Den nuværende gyllebeholder er godkendt i 2008. Beholderen er 4 m dyb og ca. 2 m over 
jordniveau. Den nye beholder forventes ligeledes at være 4 m dyb samt være ca. 2 over jord-
niveau. Beholderen ønskes placeret nord for eksisterende anlæg i tilknytning til dette. 
 
Der opbevares kun husdyrgødning fra ejendommen i gyllebeholderen. Der henvises i øvrigt til 
”Spildevand tilledt gyllebeholder”. 
 
Gyllebeholderne holdes overdækket af et flydelag af lette partikler (halm fra strøelse eller til-
ført snittet halm). Flydelaget reducerer fordampningen og dermed lugtafgivelsen til et mini-
mum. 
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Tabel 12 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 
år 

Over-
dækning 

%     
før 

% efter 

Eksisterende gylle-
beholder (1.1.5) 

1.230  perstrup 1986 nej 100 24 

Ny gyllebeholder 
(1.1.6) 4.000 ? ?  nej 0 76 

Eksisterende kana-
ler og fortanke 500     - - 

I alt 5.730     100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.5 
 
Tabel 13: (Ton pr. dyr stammer fra Landbrugets Byggeblade arkivnr. 95.03-03) 

Dyr Antal Ton pr dyr Mængde i ton 

Malkekøer 131 21,31 2.792 

Ungdyr 119 6,48 771 

Ekstra vand   835 

I alt pr år   4.398 

I alt pr måned   366 

I alt 9 måneder   3.298 

Opbevaringskapacitet i 
måneder 

  15,66 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af flydende husdyrgødning på ejendommen sker i 
overensstemmelse med bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det sikres, at der 
til stadighed er flydelag på beholderne. Der føres i henhold til bestemmelserne logbog for fly-
delaget på beholderne. Beholderne er tilmeldt beholderkontrollen og kontrolleres i denne for-
bindelse som minimum hvert 10. år. Beholderne bør derudover hvert år ved tømning efterses 
for synlige skader og disse skal udbedres straks. For at sikre mindst mulig ammoniakemission 
og luftemission må beholderne kun omrøres i forbindelse med udbringning af gyllen. 
 
Opbevaringskapaciteten er beregnet til at være større end 12 mdr. i ansøgt drift. Kravet til 9 
mdr. opbevaringskapacitet er således til fulde opfyldt.  

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

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

tømning)/fast overdækning i form af telt. 
 
Vurdering 
I forhold til BAT vurderes det at opbevaring af gyllen i gyllebeholdere sikrer, at gyllen opbeva-
res i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger. 
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Lagrene tømmes regelmæssigt, hvilket sikrer, at beholderne kan efterses og vedligeholdes 
løbende. Desuden kontrolleres beholderne ved den 10 årige beholderkontrol. Flydelaget kon-
trolleres jævnligt og der føres logbog. Der anvendes snittet halm om nødvendigt til at sikre 
flydelaget. Beholderne er underlagt bestemmelserne i henhold til husdyrgødningsbekendtgø-
relsens regler i §17 stk 3-7. Det vurderes at ovenstående sammen med vilkårene sikrer at op-
bevaring af gyllen på ejendommen er i overensstemmelse med BAT. 

6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Redegørelse 
Halm og fast gødning fra kælvningsbokse køres direkte ud 2-3 gange årligt. Der strøs med 
rigelig halm så tørstofprocenten er på mindst 30 %. Det forventes, at der udmuges ca. måned-
ligt hos kalvene om vinteren og måske hver 14. dag om sommeren. Noget af dybstrøelsen vil 
blive smidt direkte i gyllebeholderen og anvendt som flydelag. 
 
I husdyrgodkendelse.dk er der under andel for direkte udbringning af dybstrøelse regnet med 
75% af dybstrøelsen køres direkte ud. Dette svarer til andelen fra goldkøerne. 
  
Når dybstrøelsen er kompostlignende, har et tørstof på minimum 30 % og ikke giver anledning 
til udsivning, kan gødningen opbevares i markstak, som overdækkes med plast eller lignende. 
Der vil dog blive etableret en møddingsplads, hvor dybstrøelsen vil blive henlagt.  
 
Tabel 14: Produktion af dybstrøelse  
(Ton pr. dyr stammer fra Landbrugets Byggeblade arkivnr. 95.03-03) 

Dyr Antal Ton pr dyr Mængde i ton 
Malkekøer 26 15,37 400 
Ungdyr 38 1,89 72 
Tyrekalve 78 0,96/12 6 
Årsproduktion   478 
For tyrekalvenes vedkommende er de 0,96 ton for produktionsperioden 0-6 mdr. Da tyrekal-
vene ryger ud ca. 14 dage gamle er tallet divideret med 12. 
 
Af årsproduktion køres 75 % direkte ud, hvilket svarer til ca. 359 tons. De resterende 119 tons 
forventes fordelt som nedenstående. 
 
Tabel 15: Gødningsopbevaringsanlæg til dybstrøelse 

Anlæg 
Kapacitet 
i m³ 

Afløb til Opførelsesår 
Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Møddingsplads  107 Gyllebeholder 2011 nej  90 
Markstak  12   ja  10 
I alt 119     100 
 
Vurdering 
Det er angivet,at 75% af dybstrøelsen køres direkte ud. Dette svarer godt til mængden af 
dybstrøelse fra den nye afdeling til goldkøerne. Det er ligeledes angivet, at dybstrøelsen fra 
kælvningsboksene køres direkte ud 2-3 gange årligt. Ved direkte udkørsel af dybstrøelse elimi-
neres lagertabet. Fra ejendommen forekommer der således kun oplag og dermed lagertab fra 
maksimalt 25% af den producerede dybstrøelse på ejendommen. 25% svarer til at der opbe-
vares maksimalt 120 t dybstrøelse. Dette svarer til ca. 200 m3. Den kombinerede møddings-
vaskeplads er angivet til at få et areal på 450 m2.  Det vurderes derfor, at der reelt ikke vil 
være behov for at opbevare dybstrøelse i markstak efter etablering af møddingspladsen. Når 
det er angivet at 10% opbevares i markstak må det tages som udtryk for der opretholdes mu-
lighed for at opbevaring kan ske i markstak.  
Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at dybstrøelse fra kalvehytter og lignende 
hvor der sker hyppig udmugning ikke vil kunne opbevares i markstak, idet dette dybstrøelse 
ikke vil være at sidestille med kompost. Hvis der ikke sker daglig tilførsel til møddingspladsen 
vil denne skulle overdækkes. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering og opbevaring af dybstrøelsen på ejendommen 
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sker hensigtsmæssigt, idet en væsentlig del køres direkte til udbringningsarealerne og den 
resterende del opbevares på møddingsplads i ansøgt drift. Dette sikrer at lagertabet i form af 
ammoniakfordampning nedbringes samt at evt. udsivende næringsstoffer fra oplag af 
dybstrøelse vil blive opsamlet til gyllebeholder. Dybstrøelse bør kun undtagelsesvis opbevares i 
markstak efter etablering af møddingsplads.  

6.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
 
Der anvendes og opbevares ikke anden organisk gødning på ejendommen.  

6.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Husdyrgødningen udbringes i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelses bestemmelser. Dvs 
udbringningen overholder bekendtgørelsens regler i forhold til udbringningstidspunkter (forbud 
mod udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage), udbringningsmetoder 
(f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), krav om nedfældning på visse arealer tæt på 
sårbar natur, krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter, krav om ned-
bringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer, krav om maksima-
le mængder husdyrgødning pr. ha, krav til efterafgrøder). 
  
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning 
tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sæd-
skifte, vanding og planternes udbytte.  
 
Det er maskinstation, der står for udbringningen af gyllen. Udbringningen sker med en 25 m³ 
gyllevogn med slæbeslanger eller nedfælder. Ca. 80 % nedfældes. Der vil forekomme ammo-
niakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af 
vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Da gyllen nedfældes i græsarealer og i 
sort jord forud for såning af majs, minimeres ammoniakfordampning og lugtgener pga. mindre 
fordampning og hurtigere optagelse i planterne.  
 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er ingen 
stærkt hældende arealer. Gylleudbringning sker kun på hverdage. 
 
Alle marker har jordbundstype 4 eller jordbundstype 1. 
 
Når der udbringes husdyrgødning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med handels-
gødning, er der forbrugt 15-20 % mindre kvælstof end økonomisk optimal mængde. Dette 
medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødningen. Ansøger vil derfor 
søge den mest optimale form for udbringningsteknik og placering i sædskiftet, så fordampnin-
gen af ammoniak reduceres mest mulig og udnyttelsen af næringsstoffer er størst mulig. Lige-
ledes vil stigende afgrødepriser flytte afgrødernes økonomisk optimale kvælstofniveau højere 
op, og dermed kræve bedre udnyttelse af husdyrgødning på bedriftens arealer. 
 

6.5.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik-
ker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag.  
 
En del af disse tiltag er dækket af Husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (regler for udbringningstidspunkter 
(forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage), udbringningsme-
toder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), krav om nedfældning på visse arealer 
tæt på sårbar natur, krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter, krav om 
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nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer, krav om 
simale mængder husdyrgødning pr. ha, krav til efterafgrøder), hvorfor det er et lovkrav at føl-
ge dem.  
 

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

7.1 Lugt 

Redegørelse 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens § 12 er fastlagt i 
husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbeboelse, samlet 
bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- 
eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand er større end den fakti-
ske afstand, skal der give afslag. 
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er alle stalde indtegnet og 1) den nærmeste enkeltbeboelse 
uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, 2) den nærmeste samlede bebyggelse og 
3) det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- 
eller sommerhusområde markeret. It-ansøgningssystemet beregner geneafstandene og de 
gennemsnitafstande. Lugtgeneafstandene er beregnet som fuld besætning, hvor alle de eksi-
sterende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Der kan forekomme lugt fra staldanlægget, fra ensilage samt ved håndtering af husdyrgødnin-
gen. 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 geogra-
fiske placering. Disse faktorer indgår i lugtberegningen. 
Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes ud fra antal kg dyr på stald.  
For den ansøgte produktion på Goldbækvej 13 er lugtemissionen beregnet til 5.408 LE/sec 
(gammel lugtemissionsmodel) og 22.982 OUe/sec (ny lugtemissionsmodel). 
Konsekvensafstanden for lugt beregnes ud fra formlen 1,6(RC50)0,6, hvor RC50 er lugtemissi-
onen i LE/sec. Konsekvensafstanden for lugt beregnes således til 277,92 m. Indenfor denne 
afstand af produktionsanlægget på Goldbækvej 13 findes følgende adresser: Goldbækvej 11 
og Goldbækvej 15 og 17.  
 
Lugtgeneafstanden til byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse samt enkeltbeboelse er 
beregnet i såvel den gamle lugtmodel, den såkaldte FMK-model samt med den nye lugtmodel. 
Den model, som giver den længste geneafstand, anvendes i forhold til vurdering af lugtgener 
og er den værdi, som er angivet i nedenstående tabel.  
Nærmeste samlede bebyggelse fra Goldbækvej 13 er bebyggelsen ved Horsbyg ca. 1.700 m 
øst for ejendommen. Nærmeste byzone er ved Hellevad mere end 3.000 m syd for ejendom-
men. Nærmeste sommerhusområde Sandskær er mere end 10 km væk fra ejendommen. Der 
er således heller ikke nogen problemer i forhold til geneafstanden til byzo-
ne/sommerhusområde.  
Nærmeste enkeltbeboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af ansøger er Goldbækvej 11. 
Der er ca. 51 m fra nærmeste driftsbygning, som er foderladen, til beboelsen på denne ejen-
dom. I forhold til lugt regnes fra et vægtet centrum for lugtemissionen. Denne er i systemet 
beregnet til knapt 79 m. Den beregnede geneafstand for lugt i forhold til enkeltbeboelse er 
beregnet til 75,20 m (FMK model). Dvs at lugtgenekriteriet for lugt er overholdt. 
 
Tabel 16 Lugtgeneafstande og konsekvensområde 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav* 

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt, som 
ikke ejes af ansøger 

79,47m Goldbækvej 11 
73,54 m 

46,81 m korr  

Samlet bebyggelse i 
landzone 

1.700 m Horsbyg 149,90 m 

Byzone 3.200 m Hellevad 232,54 m 



 

46

Sommerhusområde > 10 km Ved Lillebælt 232,54 m 

* Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande. Der skal gøres opmærksom på, at afstanden måles fra 
et beregnet midtpunkt til beboelsesbygningen ved enkelt beboelse og samlet bebyggelse og til zonegrænse ved som-
merhus- og byzoneområde. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyggelse og 
byzone overholdt. 
 
Kumulation 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone. Anlægget er 
beliggende mindre end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger, men der er ikke andre landbrugsejendomme med husdyrhold større end 75 
DE indenfor 100 m af denne beboelse. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme 
med et husdyrhold større end 75 dyreenheder. 
 
Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at 
være væsentlige større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Aa-
benraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhand-
lende foranstaltninger. Evt. udgifter hertil afholdes af husdyrbruget. 
 
Anlæg  
Lugtemissionen fra anlægget stammer fra dyrene på stald, og det er lugtemissinen fra staldan-
lægget, der beregnes i husdyrgodkendelse.dk. Det er således lugtemissionen fra staldanlægget 
alene som er betydende i forhold til vurdering af om lugtgenekriterierne er overholdt i henhold 
til de lovbestemte afskæringskriterier. Konsekvensafstanden, udenfor hvilken der normalt ikke 
vil forekomme lugtgener er ligeledes alene bestemt ud fra lugtemissionen fra staldanlægget. 
Lugtemissionen fra staldanlægget er mindre jo mindre svineri, der er i staldanlægget. Derfor 
er renholdelse af spaltearealer og øvrige arealer, hvor der kan forekomme husdyrgødning be-
tydende for lugtemissionen fra staldanlægget. Jo mindre svineri – jo mindre lugt. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Der vil ved håndtering af husdyrgødningen kunne forekomme periodiske lugtgener. Dette kan 
være ved pumpning af gylle fra gyllekanaler til forbeholder og til gyllebeholder, samt ved om-
ladning af gyllen til gyllevogn.  
En væsentlig del af husdyrgødningen vil blive nedfældet da der anvendes et sædskiftet, hvor 
minimum 70% af arealet er med græs, græsefterafgrøder eller roer (krav ved anvendelse af 
2,3 DE/ha) samt det forhold at al husdyrgødning på sort jord og græsarealer vil skulle nedfæl-
des fra 1. jan. 2011. Lugtemissinen ved udbringning er væsentlig mindre ved anvendelse af 
nedfældning i forhold til slangeudlagt gylle.   
Udbringning af gyllen vil ske over en forholdsvis begrænset periode.  
 
Markstakke af ensilage og kompost  
Der vil kunne forekomme periodiske lugtgener ved udmugning af dybstrøelsen samt ved ud-
bringning af dybstrøelse fra møddingsplads eller markstak. I det mindst 75% af dybstrøelsen 
vil blive udbragt direkte vil der kun en gang forekomme lugtgener i forbindelse med udbring-
ning af denne del. For den del som lægges til oplagring for senere udbringning vil der kunne 
forekomme lugtgener både med ilægning på oplagsplads og ved den senere udbringning til 
udbringningsarealerne. Udbringningen af husdyrgødningen vil kun give anledning til lugtgener i 
relativ få dage om året.  
For at hindre lugtgener fra kasseret ensilage skal dette overdækkes.  
 
Vurdering 
Lovens minimums krav til afstande til nærmeste beboelser, samlet bebyggelse etc. er over-
holdt. 
Aabenraa Kommune vurderer, at selv om lugtgenerne i forbindelse med den ansøgte udvidel-
se/ændring på Goldbækvej 13 ifølge beregningerne øges for enkeltbeboelse fra 62 m i nudrift 
til 74 m i ansøgt (ukorrigeret geneafstand) vil det ikke medføre uacceptable lugtgener for 
nærmeste enkeltbeboelse, heller ikke selv om den faktiske afstand til Goldbækvej 11 kun er 
godt 5 m større end den beregnede geneafstand. Naturlig ventilation af staldene bevirker en 



 

47

diffus ventilation, hvor den udledte staldlugt fortyndes og giver anledning til færre lugtgener. 
Kostalden, som rummer den største koncentration af dyr på ejendommen, er det staldanlæg 
som ligger længst væk fra Goldbækvej 11. Dette er også udtrykt i den korrigerede ge-
neafstand, som er beregnet til 46,81 m. 
Det vurderes, at ansøger minimerer lugtgenerne mest muligt ved at holde rent i og omkring 
ejendommen således, at der f.eks. ikke henligger fordærvede ensilagerester etc. Der er stillet 
vilkår i forhold til håndtering af ensilagerester mv. se vilkår 19.  
Den eksisterende gyllebeholder ligger kun ca. 50 m fra nabobeboelsen. Den nye gyllebeholder 
vil komme til at ligge lidt længere væk i samme vindretning. Indenfor 300 m af eksisterende 
og kommende gyllebeholder ligger kun Goldbækvej 15 foruden Goldbækvej 11. Da kvæggylle 
let naturligt danner flydelag vurderes det, at lugtgenerne som følge af opbevaring af gylle på 
ejendommen ikke vil øges i ansøgt drift, for de omkringboende. Der er ikke krav om overdæk-
ning af gyllebeholdere til kvæggylle indenfor en afstand af 300 m til nabobeboelse. 
Gylleudbringningen koncentreres omkring få dage i en kortere periode og gyllebeholdere oprø-
res kun i forbindelse med udbringning, hvilket er medvirkende til at begrænse lugtgenerne ved 
udbringning af husdyrgødningen. Da flydelagt kun brydes i forbindelse med udbringning af 
gyllen, vurderes det, at der ikke er behov for at kræve fast overdækning af gyllebeholderne for 
at reducere lugtemissionen fra gyllebeholderne. Jvn. Vilkår 40. 

7.2 Fluer og skadedyr 

Redegørelse 
Der vil på ejendommen blive foretaget en effektiv fluebekæmpelse som minimum i 
overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium. 
 
Opbevaring af foder sker på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr 
(rotter m.v.). 
I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klækning af fluelarver er temperaturafhængig og 
sker især i gødningsmåtten hos køer og småkalve samt i efterladte foderrester. Bekæmpelse af 
fluer sker ved hyppig udmugning hos køer og småkalve i sommerperioden og ved god renhol-
delse omkring foderbord og foderlager. Derudover sprøjtes der efter behov. 
 
Mortalin står for mus- og rottebekæmpelse. 
 
Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skade-
dyr (rotter mv.) 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i forhold til at hindre gener fra rotter, fluer og andre ska-
dedyr foretages de nødvendige foranstaltninger.  

7.3 Transport  

Redegørelse 
Det forventes, at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. 
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Tabel 17: Transport 

Transporter 

Før udvidelse 
 

Efter udvidelse  
 

Antal/ 
år 

Kapacitet pr. 
transport 

Transport-
middel 

Antal/ 
År 

Kapacitet pr. 
transport 

Transport-
middel 

Kraftfoder 36 1-16 tons Lastvogn 36 1-32 tons Lastvogn 

Halm 15 
1-24 bigbal-
ler 

Lastvogn 20 
1-24 bigbal-
ler 

Lastvogn 

Majs og græs 200 1-35 m3 traktor 250 1-35 m3 Traktor 
Sækkevare, samt 
bigbags 

12 1-3 tons Lastvogn 12 1-5 tons Lastvogn 

Fyringsolie 2 1-2.000 L Lastvogn 2 1-2.000 L Lastvogn 
Dieselolie 6 1-2.400 L Lastvogn 6 1-2.400 L Lastvogn 
Afhentning af 
døde dyr 12 1-3 stk Lastvogn 15 1-3 stk Lastvogn 

Afhentning af dyr 
til slagtning 

12 1-7 Lastvogn 12 1-10 Lastvogn 

Afhentning af 
tyrekalve 

20 1-7 Lastvogn 20 1-10 Lastvogn 

Afhentning af 
mælk 

183 1-12 tons Lastvogn 183 1-12 tons Lastvogn 

Husdyrgødning 180 1-20 tons Gyllevogn 220 1-25 tons Gyllevogn 
Dybstrøelse 15 1-10 tons Traktor 50 1-10 tons Traktor 
Affald 18 1-800 L Lastvogn 18 1-800 L Lastvogn 
Transporter i alt 711   844   

Antallet af transporter er skønnede. 
 
Adgangen til ejendommen sker ad Goldbækvej.  Naboboligen ca. 50 m fra produktionen vil 
blive påvirket af trafik til og fra ejendommen fra offentlig vej. 
 
I forbindelse med udvidelse af besætningen vil der være et øget transportbehov fra og til ejen-
dommen, men det øges ikke proportionalt med besætningens størrelse. Der vil i mange tilfæl-
de medtages større mængder pr. kørsel. 
 
Størsteparten af transporterne sker inden for normal arbejdstid (ml. kl. 7 og 17 ), mens der i 
forbindelse med høst og udkørsel af gylle vil foregå transporter i aftentimerne. I slutningen af 
høsten vil der kunne foregå høstarbejde om natten. Hvorvidt f.eks fodertransport og afhent-
ning af mælk passerer tætbeboede områder, afhænger af den rute, som hhv. foderfirma / 
chauffør og mejeri vælger. Dette ligger uden for ansøgers indflydelse.  
 
Antallet af gylletransporter stiger fra 180 til 220 og antallet af udkørsler med dybstrøelse stiger 
fra 15 til 50 så stigningen i antallet af transporter med husdyrgødning samlet set er 75 trans-
porter.  
En del af gylletransporterne foregår ad interne markveje, dette er især arealerne beliggende 
tæt på anlægget. Ved kørsel på offentlig vej passeres kun enkeltbeboelser, men ingen samlede 
bebyggelser og byer. Gyllen udbringes med 25 tons slangeudlægger og 20 tons nedfælder, 
mens dybstrøelsen udspredes med en 10 tons vogn. Det er maskinstationen der står for ud-
bringning af husdyrgødning. 
 
Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra 15. februar og til og med sep-
tember måned. Udbringningen forventes at tage 8-10 dage fordelt over året og foregår pri-
mært i dagtimerne.  
 
Mælken afhentes hver anden dag og det fortsætter uændret efter udvidelsen. Tidsrummet for 
afhentning i den nuværende situation er ca. kl. 17, men dette kan ændres.  
 
Antallet af transporter med foder stiger, da der fremadrettet vil anvendes mere kraftfoder, 
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og derudover øges antallet af leveringer af de andre foderstoffer ligeledes, da antallet af dyr 
stiger. Dette gælder ligeledes for antallet af transporter med grovfoder. Kraft- og proteinfoder 
mm. leveres normalt i dagtimerne, mens grovfoderet lægges i stak i løbet af vækstsæsonen, 
som strækker sig fra maj til oktober. Ved udvidelsen vil alt grovfoder blive lagt i plansilo ved 
slæt (græs) og majssnitning. Der ensileres 3-5 gange årligt, afhængig af antal slæt græs der 
tages. Kraftfoderet blæses ind i en silo, der er placeret udenfor malkestalden, og der kan fore-
komme mindre støvgener ved dette. I foderladen tippes rapskager, roepiller og sojaskrå i kø-
resiloer, og ved dette kan der ligeledes forekomme mindre støvgener. Det er dog inde i en 
bygning, så der forventes ingen gener udenfor ejendommen. 
 
Der anvendes halm til strøelse og i foderet. I den nuværende situation køres 15 træk hjem. I 
forbindelse med udvidelsen vil behovet for halm stige en smule. Dette medfører, at der efter 
udvidelse skal køres ca. 20 læs hjem. Der kan forekomme støv og støjgener i forbindelse med 
indkøring af halm. Der er dog ingen gener udenfor ejendommen, når halmen er bragt i hus. 
 
Se bilag 1.5 vedr. kørselsruter med gylle til harmoniarealer. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyrlæge, 
inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at selv om antallet af transporter øges med knapt 20% vil dette 
ikke være til gene for de omkringboende. Hovedparten af de øgede transporter sker som følge 
af behov for større grovfodermængder samt større mængder husdyrgødning til udbringning på 
arealerne. Over halvdelen af den øgede transport skyldes større mængder husdyrgødning til 
udbringningsarealerne. En væsentlig del af bedriftens arealer er beliggende tæt omkring ejen-
dommen og her vil transport af grovfoder og husdyrgødning delvist ske ad interne markveje. 
Der vil ikke skulle transporteres husdyrgødning gennem samlet bebyggelse eller byzone.  
 
Mælken afhentes pt. hver anden dag. Såfremt mælken i stedet vil skulle afhentes hver dag vil 
det betyde ca. 182 ekstra transporter om året. Det skønnes at dette ikke vil medføre øgede 
gener for omkringboende, hvorfor en ændring til afhentning af mælken hver dag vil ligge in-
denfor rammerne af denne godkendelse. 

7.4 Støj 
Redegørelse 
 
Tabel 18: Støjkilder 
Støjkilde Placering Driftstid 
Malkning  Kostald Hele døgnet 

Ventilation, gl. kalvestald Der er tre afkast i ungdyrstalden. 
Der er ingen motor i afkastet   

 

Kompressor til malkean-
læg/robotter 

På loftet af tankrum Ca. 10 timer i døgnet  

Afhentning af mælk  Hver anden dag kl. 17 
Ensilering Plansiloer Vækstsæson kl. 8-20 
Transport af dyr  8 t pr. mdr., dagtimer 
Gyllekørsel Se tegning over kørselsruter Vækstsæson, kl.  8-20 
Håndtering af foder Ensilagesilo, foderlade Kl. 8-10 

 
Dyrene fodres en gang dagligt, og der blandes ligeledes foder en gang dagligt. Håndtering og 
blanding af foder foregår dels på plansiloerne udenfor, men også inde i foderladen. I forbindel-
se med dette kan forventes maskinstøj, men det vurderes ikke at være til gene for naboer.  
 
Ensilering af slæt græs, foregår fra maj til september/oktober. Majs ensileres i perioden sep-
tember til november. Der vil forekomme støj, når det bliver lagt i plansiloerne, men det be-
stræbes at ske i dagtimerne, så det ikke vil være til gene for naboer. Halm køres ind i perioden 
juli til september og der kan ligeledes komme støj og støvgener. Halmindkøring bestræbes 
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ligeledes at ske i dagstimerne af hensyn til naboer. Det vurderes dog, at der ikke vil være 
støvgener udenfor ejendommen. 
 
Indblæsning af foder i kraftfodersilo medfører også støj. Det er vurderet, at der indblæses fo-
der ca. 12 gange på årsbasis. 
 
I ungdyrstalden er der 3 ventilator. Disse er uden motor. I de øvrige stalde anvendes naturlig 
ventilation. 
 
Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra februar til og med september 
måned. Udbringningen forventes at tage 8-10 dage fordelt over året. Dybstrøelsen udbringes 
fremadrettet 1-2 gange årligt. 
 
Der vil også foregå markarbejde i sæsonen fra februar til november, hvor der kan forekomme 
støj. Det vil dog tilstræbes, at dette kommer til at foregå i dagstimerne. Derudover er der dag-
lige transporter til og fra ejendommen, som primært foregår i hverdagene mellem kl. 8 og 16, 
men der vil dog forekomme transporter uden for dette tidsrum. 
 
Generelt vil støjen fra produktionen ikke være til gene udenfor ejendommen, og det vurderes, 
at der ikke vil være problemer mht. til støj i forbindelse med udvidelsen. 
 
Tiltag mod støjkilder 
Der er ikke foretaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder. Dette er ikke skønnet nødvendigt 
grundet arten af støjkilderne og deres placering inde i bygningerne. 
 
Da støjen aftager eksponentielt med afstanden til lydkilder, er der ingen problemer med at 
overholde Miljøstyrelsens vejledning. 
 
Virksomhedens bidrag til trafikstøjen i området vurderes at være begrænset i forhold til den 
samlede trafikbelastning og ændres ikke væsentlig som følge af ansøgningen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at beliggenheden af landbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 
som følger: 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune (der p. t. foreligger i et forslag) er der i Hoved-
strukturdelen 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 tra-
fik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i by-
mønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Goldbækvej 13 er beliggende i Det åbne land, Nord og har driftsarealer beliggende 
i Det åbne land, Nord samt i Tønder Kommune. 
Kommuneplanen fastsætter for Det åbne land, Nord ikke retningslinjer for støjbelastning, der 
er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget. 
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Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støjudsen-
delse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af disse area-
ler. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Goldbækvej 13, 6230 Rødekro er beliggende i Det 
åbne land, Nord. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil være 
uden betydning for de planlagte områder i kommuneplanen, eksempelvis boligområder, er-
hvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, og landsbyer, da afstanden til områderne er 
stor. 
Eksempelvis er afstanden til lokalbyen Hellevad (kommuneplanområde 2.3.002.B) større end 
3000 meter. 
I Tønder Kommune er der ikke planlagte områder, der kan blive påvirket af støj fra driftsbyg-
ningerne og området i umiddelbar nærhed af disse. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget er ikke beliggende i nærheden af de i kommuneplanen be-
skrevne planlagte områder. Eksempelvis er den korteste afstand fra driftsarealer til lokalbyen 
Hellevad større end 2500 meter. 
I Tønder Kommune er der ikke planlagte områder, der kan blive påvirket af støj fra aktiviteter 
på landbrugets driftsarealer. Eksempelvis er afstanden til byen Agerskov større end 3000 me-
ter. 

7.5 Støv 

Redegørelse 
Der kan forekomme støvgener på ejendommen specielt i forbindelse med hjemhørsel af halm 
samt i forbindelse med transport til og fra ejendommen.  
 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til hen-
synsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ved hensynsfuld kørsel vil naboerne på Goldbækvej 11 og 15 
og 17 ikke blive generet af støvgener fra Goldbækvej 13. Hjemkørsel af halm, som vil kunne 
forårsage de værste støvgener vil kun forekomme få dage om året og vurderes derfor som 
værende uden betydning. Ansøger opfordres til hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så 
støvgener minimeres. 

7.6 Lys 

Redegørelse 
Generelt er behovet for kunstig lys i bygningerne lavt, da er et højt naturligt lysindfald gennem 
kip og de åbne sider i staldene. 
 
Der er natlys i kostaldene ved robotterne. Driftsperiode afhænger af tidspunkt på året. 
I forbindelse med høst kan det forekomme, at maskinerne kører med lys. 
 
Et godt lys i stalde har både direkte og indirekte betydning for dyrene. Det er en følge af, at 
dagslængden (også den kunstigt etablerede) er den ydre stimulans, der via hormoner sty-
rer/synkroniserer dyrenes seksualadfærd og reproduktion. 
 
Til malkekøer anbefales belysningsstyrken under arbejde til 100 lux, dog 200 lux i kælvnings-
bokse samt malkestald 
 
FarmTest viser, at selv med fuld elektrisk belysning er lysstyrken i de fleste stalde for svag til 
at nå det anbefalede niveau på mindst 100 lux. Det er vigtigt, at lysstyrken er tilstrækkelig for, 
at køerne har gavn af lyset. For optimal mælkeproduktion og reproduktion har flere forsøg vist, 
at malkende køer skal have 16-18 timers lys og 6-8 timers mørke i døgnet. 
 
Mælkeydelse kan påvirkes ved at ændre antallet af timer med lys til malkekøer. 16 timers 
lys giver fx 3,3 kg mere mælk om dagen end 8 timers lys. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at lysforholdene på ejendommen ikke vil være til gene for na-
boer og andre omkringboende. Produktionsanlægget er meget samlet og kun åbent mod nord, 
hvor der ikke er naboer. Ejendommen er endvidere beliggende langt fra hovedfærselsveje, 
hvorfor det vurderes at lysforholdene ved ejendommen ikke vil være til gene for trafikken. 
Endvidere forekommer der ikke belysning med kraftige projektører.  

7.7 Ammoniak – generel reduktion  

Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 
11 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 2008 gælder 
det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til 
bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 20 %. Ansøgningen er indsendt første gang 30. 
april 2008 og er derfor omfattet af et reduktionskrav på 20%. 
 
For at opfylde kravet er der i den eksisterende kostald anvendt virkemidlet skraber på spalter, 
som er indsat med en effekt på 20%. Derudover skal minimum 75% af dybstrøelsen køres 
direkte til udspredning på udbringningsarealerne uden forudgående oplag. Dette resulterer i at 
kravet til ammoniakreduktion er overholdt med 1 kg mere end kravet.  
 
Der er ikke dyr på græs hverken i nudrift eller ansøgt drift.  
 
Tabel 19. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøgnings-
systemet 

generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja 
Eventuel yderligere nødvendig reduktion for at opfylde kravet -1,00 kg N 
Emission fra stalde, der ikke er omfattet af det generelle krav 0,00 kg N 
Emission fra stalde omfattet af kravet, men ingen ændring 1009,41 kg N 
Emission fra stalde omfattet af kravet og med ændring 747,43 kg N 
Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning 419,07 kg N 
Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning 155,10 kg N 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det generelle ammoniakreduktionskrav er overholdt, idet 
beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser at kravet er opfyldt med 1 kg mere end nødven-
digt.  

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  

Produktionen på Raaholt medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gødning), som inde-
holder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved uhensigtsmæssig be-
handling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af luftbå-
ren kvælstof (ammoniakfordampning). 
 
Som en følge af bekendtgørelsens (bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug) be-
skyttelsesniveauer gælder for ammoniak et generelt reduktionskrav for godkendelsespligtige 
husdyrbrug. Det indebærer, at der i forbindelse med alle miljøgodkendelser er fastsat et gene-
relt standardkrav til reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager. For ansøgninger ind-
sendt i 2008 er kravet en 20 % reduktion. Kravet vedrører alene reduktion af den forøgede 
emission, altså ammoniakemissionen fra selve udvidelsen, samt for stalde der renoveres. Det 
fremgår af ansøgningen, at dette reduktionskrav er overholdt. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremission af 
ammoniak på 511 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver på 2.331 kg 
N/år. 
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Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et naturområ-
de belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssammensætning, 
fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor nælde, blåtop og 
vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og konkurrencesvage plantearter 
(såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Resultatet 
bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtypernes tilstand æn-
dres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensætning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i form 
af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser bevirker 
således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder et stort antal 
lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen falder (”mikroklimaet” 
ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikroklima (dagsommerfugle, man-
ge biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort og 
luftfoto: 
 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor/på udbringningsarealerne 
- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra an-

lægget (indenfor 1 km af anlægget findes 4 moseområder) 
 
De besigtigede naturarealer omfatter 3 moser og 4 vandhuller Arealerne er beskrevet under 
hhv. afsnittet ”§ 7 natur” og ”§ 3 natur” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
Udvidelsen medfører en beregnet mer-emission af ammoniak fra anlægget på 511 kg N/år. 
Den samlede emission fra anlægget efter udvidelsen er beregnet til 2331 kg N/år. 
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen af ammoniak fra anlægget til følgende punkter og 
naturområder (billede kort 3): 
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Kort 2: moser indenfor 1000 m. Mose B er dog fejlregistreret og er i virkeligheden et vandhul. 
 
Tabel 20: 

naturområde 
Afstand fra 
nærmeste 
staldhjørne 

vindrose 
Total depo-

sition 
merdeposition 

Total deposition i % af 
baggrundsdelastningen 

Mose A 528 240 0,7 0,1 3,4 

Mose B 420 150 0,4 0,1 1,8 

Mose C 988 90 0,1 0,0 0,6 

Mose D 800 60 0,1 0,0 0,7 

Eng 1.000 240 0,0 0,2 1,0 

Grim Mose 3.000 210 0,0 0,0 0,1 
Forudsætninger for beregning er ruhed L for opland og Mk for naturområde og kildehøjde 3 m. Ved grænsetilfælde for 
vindrose er valgt worst case 
 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 20 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 2008. 
NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-
modeller/Deposition/). 
 
Husdyrlovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering med 
ammoniak må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til 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 anlæg 
og § 7-området mellem 300 meter og 1000 meter, må merbelastningen af ammoniak i natur-
området ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af antallet af andre husdyrbrug med 
mere end 75 DE, der ligger nærmere bruget og § 7 naturområdet end 1000 meter (bufferzone 
II)). 
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De naturområder, der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende uden-
for internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor internationale 
naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor internati-
onale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og brun-
vandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, der er 
fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse 
med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foretage en konkret 
vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre naturområderne den fornød-
ne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige tilfælde), kan kommunen 
stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud over ovennævnte fastsatte beskyttelses-
niveauer. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der ligger ingen naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af Husdyr-
lovens § 7, jf. kort 4. Nærmeste naturareal omfattet af husdyrlovens § 7 er Grim Mose, som er 
beliggende ca. 3.000 m nord for Raaholt. Merdepositionen og totaldepositionen til dette områ-
de er 0,0 kg N/ha/år.  

 
Kort 3. Naturområder omfattet af Husdyrlovens § 7. 
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
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Hverken udvidelsen af dyreholdet på Raaholt eller den totale produktion efter udvidelsen på-
virker beskyttet natur omfattet af husdyrlovens §7 med ammoniakdeposition. Såvel merdepo-
sitionen og totaldepositionen er beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Der er ej heller udbringningsarea-
ler indenfor 1.000 m af §7 natur.  
 
§ 3 natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der forekommer 
andre naturarealer end ovennævnte ”§ 7-arealer”, som kan blive påvirket af ammoniakemissi-
onen fra Raaholt. 
 
Desuden gælder det jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer ikke 
må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarealer, at 
der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af husdyrbrug 
eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og der skal foretages 
en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uacceptabel høj. 
 
Indenfor 1.000 m findes 4 moser (en af de registrerede moser har ved besigtigelsen vist sig at 
være et vandhul), 1 eng og 12 vandhuller og et vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3. 
 

 
Kort 4. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
  
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i nær-
heden af ejendommens anlæg og/eller ligger i tilknytning til ejendommens udbringningsarea-
ler. (jf. kort 2). 
 
Der er 3 moser. Ingen af moserne er højmoser. En af moserne er ikke længere eksisterende 
(mose C på kort 3).  
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Mose A (kort 3): Mosen, der er besigtiget 22. marts 2010, er en skovmose bestående af birke-
sump inde i en ældre bøge/blandingsskov. Mosen er ikke særlig våd og afvandingen er tydelig.  
 
Mose B (kort 3): Mosen er besigtiget d. 6. april 2010 og det er konstateret at der ikke er tale 
om en mose men om et vandhul. Vandhullet ligger dybt i forhold til den omkringliggende mark 
med ret stejle brinker, der er bevokset af især regnfang, stor nælde, mos sp.  I den østlige 
ende findes en bevoksning af vedplanter, bestående af gråpil mm.  
 

”Mose” B 
 
Mose D (kort 3): Mosen, der er besigtiget d. 22. marts 2010, er en åben mosesump/kær. Mo-
sen er integreret i den omgivende græsmark og bliver græsset af kvæg. Der vokser især lyse-
siv og engrørhvene, men der forekommer også kærtidsel, dunet dueurt og kærsnerre m.fl. 
Mosens naturtilstand er vurderet som værende ringe.  
 
Samlet vurderes moserne som værende næringsberiget med en naturtilstand som moderat-
ringe i forhold til referencetilstanden for naturtypen mose (fattigkær/hedemose).  
 
Depositionsberegningerne viser at ingen af moserne vil blive påvirket af deposition fra ejen-
dommen i væsentlig grad. Merdepositionen overstiger ikke 0,1 kg N/ha til nogen af moserne 
og totaldepositionen til den nærmeste mose (mose B) er beregnet til 0,7 kg N/ha. Merdeposi-
tionen til engen er beregnet til 0,0 kg N/ha/år og totaldepositionen er beregnet til 0,2 kg 
N/ha/år. 
 
Vandhuller 
Der forekommer en række vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlægget. Vandhullerne er næ-
ringsberigede, men det vurderes, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget på Raa-
holt har en meget begrænset effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne vurderes 
at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til 
vandhullerne, dels som næringsberiget overfladevand, der løber til vandhullet via rodzonen på 
dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i vandhul-
lerne. 
 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlægget, idet 
den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde næringsstof, der 
udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8.4. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative på-
virkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale natur-
beskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må ikke forringes. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er det internationale naturbeskyttelsesområde INO 096 Bol-
derslev Skov og Uge Skov herunder Habitatområde H85 af samme navn. Området er belig-
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gende mere end 13 km sydøst for Raaholt. Produktionne på Raaholdt påvirker ikke Natura 
2000 området med ammoniakdepostion grundet den store afstand til dette. Der er ej heller 
udbringningsarealer beliggende op til Natura 2000 områder. Der er mere end 12 km fra nær-
meste udbringningsareal til Natura 2000.  
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-arter) 
findes i afsnit 8.7. 
 



 

59

8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 

Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 4.1 
(se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort herunder.  
 

 
Kort 5: udbringningsarealerne 
 
Alle udbringningsarealer på nær forpagtningen HCS 1 ligger i Aabenraa Kommune. HCS 1 ud-
gør 4,77 ha og ligger i Tønder Kommune. Tønder kommune har vurderet arealet og har ikke 
fundet anledning til at kræve særlige restriktioner for dette areal. Arealet ligger i NFI område 
og beskyttelsen i forhold til dette er beskrevet i afsnit 8.3 
 
Udbringningsarealerne består overvejende af ejede og forpagtede arealer. Ejede og forpagtede 
arealer udgør i alt 131,55 ha. Derudover er der 7,03 ha med gylleaftale. Langt hovedparten af 
ejede og forpagtede arealer udgøres af jordbundstype JB4 – lerblandet sandjord. Fire marker 
er grovsandet jord JB1 (ca. 27,54 ha). Ingen af markerne er drænede og ingen arealer har 
mulighed for vanding. 
26,49 ha er beliggende indenfor nitratfølsomt indvindingsområde.  
Arealerne drives i henhold til bestemmelserne for anvendelse af 2,3 DE/ha. Der er ikke sam-
driftsaftale i forhold til aftalearealet, og dette kan derfor kun modtage husdyrgødning svarende 
til 1,4 DE/ha. 
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Tabel 21. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer, og gylleaftaler 
Ejede arealer  
Navn Adresse  Udbringningsareal  

ha 
 

Bent Petersen Goldbækvej 13 , 6230 Rødekro 99,16 219,14 
 Inklusiv frijord  
Forpagtede 
arealer 

 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

DE 
 

Hans Chr. 
Schulz 

Gl. Tøndervej 25 
6534 Agerskov 

4,77 10,54 

Hans Asmussen Tingbjergvej 11 
6230 Rødekro 

26,10 60,03 

Thomas Jørgen-
sen 

Goldbækvej 12 
6230 Rødekro 

1,52 3,36 

    
Gylleaftale    
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
DE 

Johan Nissen Tingbjergvej 10 
6230 Rødekro 

7,03 9,82 

I alt  138,58  
 
Aftalearealet er hverken beliggende indenfor nitratfølsomt grundvandsområde, indenfor nitrat-
klasser eller inden for områder, der afvander til fosforfølsomme vandområder i Natura 2000. 
Ingen af arealerne er beliggende i oplande til målsatte søer. Der er således ikke behov for are-
algodkendelser i forbindelse med aftalearealerne. 
 
Oversigt over ejede/ forpagtede arealer findes i bilag 1, afsnit 4.1.3 og aftalearealerne er i af-
snit 4.1.4. 
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Kort 6. Udbringningsarealer og nitratfølsomme indvindingsområder. Mark HCS 1 er ligeledes 
beliggende i NFI område men da arealet er beliggende i Tønder Kommune fremgår det ikke af 
kortet. 
 
Lavbundsarealer 
En mindre del af udbringningsarealerne ved Raaholt er lavbundsarealer i lavbundsklasse IV 
(ingen risiko for okkerudledning). Ca. 4,5 ha lavbundsareal i mark 10 HA og mark 1 ligger ned 
til Goldbækken og ca 7,5 ha ligger ved mark 16 og 17, som ikke ligger ned til vandløb eller 
grøft. Ingen arealer er beliggende i lavbundsområde med høj risiko for okkerudledning. 
Ingen arealer ligger indenfor lavbundsarealer udpeget som ”VMPII-lavbundsarealer” eller  ”Øv-
rige lavbundsarealer”  
 

 
Kort 7: lavbunds og udbringningsarealer 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Kun mark 8 HA grænser op til beskyttet sten- og jorddige. For mark 4 er der tale om et dige 
på den modsatte side af vejen. Markdriften for mark 8 HA ændres ikke som følge af udvidelsen 
og sten- og jorddiget ved markens vestlige og østlige side påvirkes ikke af markdriften på 
mark 8 HA.  
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Kort 8: sten- og jorddiger ved udbringningsarealerne 
 
Kommunegrænse 
En enkelt forpagtning på 4,77 ha ligger i Tønder Kommune, som har vurderet den med henblik 
på, om der skal stilles særlige vilkår. Dette er ikke tilfældet. Jvn. bilag 6. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de angivne udbringningsarealer er tilstrækkelig med 
udbringningsareal til den ansøgte produktion i henhold til de generelle harmonikrav. 131,55 ha 
ejede og forpagtede arealer betinger ved 2,3 DE/ha mulighed for udspredning af 302,57DE. Og 
7,03 ha aftaleareal muliggør afsætning svarende til 9,84 DE. Dette svarer til i alt 312,41 DE. 
Der er ansøgt om en produktion på 301,14 DE. Der afsættes aktuelt 9,82 DE til aftalearealet. 
Dvs. at der på ejede og forpagtede arealer udbringes i gennemsnit i ansøgt drift 2,21 DE/ha. 
 
Vurdering af udvaskningen fra arealerne til grundvand, overfladevand og påvirkning ved tab af 
fosfor fra arealerne er behandlet særskilt i nedenstående afsnit.  
 
Den miljømæssige vurdering af udbringningsarealerne er sket ud fra de opgivne arealer i hus-
dyrgodkendelse.dk. En udvidelse eller ændring af udbringningsarealerne vil ikke kunne ske 
uden at kommunen først har vurderet arealerne. Ændringer af udbringningsarealerne skal an-
meldes senest den 1. august til Aabenraa Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er 
sårbare. 
 
Det er en forudsætning for denne miljøgodkendelse, at udbringningsarealerne ikke er drænede 
eller grøftede.  

8.1.1 Arealanvendelse 

 
Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte svarende til standardsædskiftet på arealerne, hvilket bety-
der, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er altså ikke risiko for stør-
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re udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud, end de her angiv-
ne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet. Dog beregnes kg N/DE i hus-
dyrgodkendelse.dk noget lavere end det reelt vil være, idet definitionen af dyreenheder er æn-
dret pr. 1. aug. 2009. Der er foretaget en beregning af udvaskningen til grundvand og overfla-
devand under forudsætning af en højere udskillelse svarende til de nye normer. Se bilag 7.  
 
Ejendommen benytter muligheden for at anvende 2,3 DE/ha. Husdyrbruget er derfor omfattet 
af reglerne omkring sædskifte m.m. for ejendomme, hvor der må udbringes 2,3 dyreenheder 
per ha jf. husdyrbekendtgørelsen. 
 
I den fremtidige drift vil der ligeledes blive anvendt et sædskifte svarende til sædskiftebe-
stemmelserne for anvendelse af 2,3 DE/ha. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt og 
inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal ske ved nedfældning fra 1. januar 2011. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt. 

8.1.2 Aftalearealer 

Det skal vurderes, om aftalearealerne kræver separat godkendelse efter § 16 i ”Lov om miljø-
godkendelse mv. af husdyrbrug”. 
For arealer, som ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde, stilles særlige krav til be-
skyttelse 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 
Arealernes beliggenhed i forhold til beskyttet natur og nitratfølsomt indvindingsområde frem-
går af kort 7, 8 og 10. 
 
Arealerne ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde eller indenfor andre sårbare områder 
og skal derfor ikke arealgodkendes særskilt, med mindre det vurderes, at arealernes robusthed 
i forhold til natur og overfladevand kræver en særlig beskyttelse, som medfører vilkår. 
 
Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune 
 
Vurdering 
Da aftalearealerne ikke er beliggende indenfor NFI område, område med nitratklasse, områder 
der afvander til arealer i Natura 2000 overbelastet med fosfor og ej heller ligger i opland til 
målsatte søer, og der endvidere ikke er sårbare § 3 naturarealer op til arealerne vurderer Aa-
benraa Kommune, at der ikke er behov for en selvstændig arealgodkendelse til aftalearealer-
ne.  

8.2 Beskyttet natur 

Naturarealer, der grænser op til udbringningsarealerne, kan blive påvirket af udspredningen af 
gødning enten i form af udvaskning af næringsstoffer til arealerne eller i form af ammoniakde-
position til arealerne.  
 
Redegørelse 
Ingen af udbringningsarealerne til Raaholt omfatter §3 beskyttede naturarealer. Nogle af ud-
bringningsarealerne hørende til bedriften Goldbækvej 13 grænser op til beskyttet natur. Ved 
mark 16 og 17 er der et par mindre engarealer og der ligger beskyttede søer i forbindelse med 
mark 1, 2, 4, 13 og 10HA. 
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Kort 9. Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsarealer. 
  
Udbringningsarealerne ligger ret samlet omkring ejendommen. Kun det forpagtede areal belig-
gende i Tønder Kommune ligger lidt væk fra de øvrige arealer.  
Ingen af ejendommens ejede eller forpagtede arealer ligger helt eller delvist i opland til mål-
satte søer, men en del af arealerne grænser direkte op til vandløb, Goldbækken, der er beskyt-
tede efter naturbeskyttelseslovens § 3 (jf. kort 10). Det drejer sig om mark 1, 2, 3, 6, 7 og 
10HA. Goldbækken er omfattet af 2 m bræmmepligt og der er 2 m bræmmer mellem Raaholts 
udbringningsarealer og Goldbækken. Ingen af udbringningsarealerne skråner stejlt ned mod 
vandløbet. Området omkring Goldbækken er ikke beliggende i området udpeget som naturom-
råde eller område med naturinteresse.  
 
Bedriftens arealer afvander til flere vandløbsoplande. Goldbækken afvander til Horsbyg mose – 
videre gennem Tyrholm Bæk, Nipså, Gels å og Ribe å til Vadehavet.  
 
De sydligste udbringningsarealer afvander ligeledes til Vadehavet men gennem Surbæk videre 
til Arnå og derfra til Vidå systemet. 
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Tabel 22: Målsatte vandløb, der afvander Raaholt’s udbringningsarealer. 

Vandløb Målsætning Status for 
målsætning 

DVFI (Sta-
tionsnr.) 

Bemærkninger 

Goldbækken B3 - F 

(Karpefiske-
vand påvirket 
af okker) 

Ikke opfyldt  383-6755 (2007) 

DVFI 4 (Noget 
forringet biolo-
gisk vandløbs-
kvalitet) 

Målsætning ikke opfyldt 
da DVFI er under 5 

Surbæk B2 – F 

(laksefiske-
vand påvirket 
af okker) 

Ikke opfyldt 423-5050 (2003) 

DVFI 4 (Noget 
forringet biolo-
gisk vandløbs-
kvalitet) 

Målsætning ikke opfyldt 
da DVFI er under 5 

 
Vurdering 
 
Vandhuller 
Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra dyrkede 
arealer, dels som vand der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som næringsberiget 
overfladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. Midt i mark 10HA´s nordlige del 
findes et vandhul og ligeledes midt i mark 13. I markkanten af mark 1, 10 HA, 4 og TJ1 findes 
vandhuller. Ved mark 18 ligger vandhullet på modsatte side af en vej.  Vandhullet som figure-
rer på kortet i mark 8 HA er en fejlregistrering. Ved mark 1 ligger vandhullet på modsatte side 
af et levende hegn, som står i skellet til naboejendom. Mellem mark 1 og 2 ligger et vandhul, 
som var fejlregistreret som mose. Ved mark 4 ligger vandhullet på nabomatriklen og der er 5-
6 m til vandhullet fra Raaholts arealer. Vandhullet ved TJ1 ligger ligeledes på nabomatriklen og 
her er der 4-5 m til vandhullet.   
 
Der stilles der vilkår om overholdelse af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer rundt 
om vandhullerne i mark 10HA og mark 13 samt til vandhullet mellem mark 1 og 2. Størrelsen 
af bræmmer afhænger af terrænforholdene op til vandhullet og vil være større på faldende 
terræn end på fladt terræn. I dette tilfælde er der tale om fladt terræn og der stilles derfor kun 
vilkår om 2 m bræmmer.  
 
Moser 
Der ligger ingen moser direkte op til udbringningsarealerne. Moserne som ligger i nærheden af 
udbringningsarealerne er ikke næringsfattige mosenaturtyper og naturtilstanden er vurderet 
som moderat-ringe. Da ejendommen anvender sædskifte, der overholder kravene til anvendel-
se af 2,3 DE/ha, vil en væsentlig del af husdyrgødningen blive udbragt ved nedfældning idet 
der fra 1. jan. 2011 bliver krav om at flydende husdyrgødning skal udbringes ved nedfældning 
på sort jord og græsarealer. Dvs. på arealerne i nærheden af moserne vil hovedparten af hus-
dyrgødningen blive nedfældet. Dette vurderes, at nedsætte den luftbårne ammoniakbelastning 
til moserne fra de arealer, hvor afgrøden er græs eller sommerafgrøder, mens ammoniakbe-
lastningen fra arealer med vintersæd vil være uændret. Andelen med vintersæd med K12 
sædskiftet vil dog være meget begrænset og maksimalt 30 %. 
Moserne vurderes generelt som værende næringsberigede med et plantesamfund domineret af 
næringstolerante planter, der er begunstiget af næringstilførsel via luft og overfladevand. Der 
stilles på baggrund af ovenstående ingen vilkår i forhold til moserne i området. 
 
Overdrev 
Der findes ingen overdrevs arealer op til udspedningsarealerne. 
 
Enge 
Op til mark 16 og 17 findes mindre engområder. Engområderne er ikke besigtiget. Påvirkning 
med ammoniakdeposition fra udbringningsaealerne er forsvindende idet hovedparten af hus-
dyrgødningen nedfældes som følge af sædskiftetkravene til anvendelse af 2,3 DE/ha. Da eng-
arealer ikke er karakteriseret som næringsfølsom naturtype (tålegrænse 15-25 kg N/ha/år) 
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vurderes arealerne ikke at ville blive påvirket af udbringningsarealerne.  
 
Vandløb og målsatte søer 
Vandløbene er følsomme overfor øget udledning og tilførsel af sand og næringsstoffer fra om-
kringliggende landbrugsarealer. Generelt er vandløbene præget af tidligere regulering, hård-
hændet vedligeholdelse og okker.  
For at sikre de beskyttede vandløb mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeafstrøm-
ning 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 plan-
teliv, samt for at sikre leve- og rastesteder for bilag IV-arter (herunder eksempelvis padder) 
samt til beskyttelse af habitatområdet Vadehavet, stilles der vilkår om 2 meter dyrknings-, 
sprøjte- og gødningsfri bræmmer langs de beskyttede vandløb, der grænser op til ejendom-
mens udbringningsarealer. Goldbækken er i forvejen omfattet af 2 m bræmmepligt og der sker 
derfor ingen stramninger i forhold til dette. 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har 26,36 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvindings-
områder (mark nr. 1, 2, 3, 9HA, 10HA og HCS1). 
 
Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. Der kan der ifølge Husdyrlo-
ven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, såfremt udvaskningen fra rodzonen oversti-
ger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. 
 
Beregningen i ansøgningssystemet viser, at nitratudvaskningen fra rodzonen, ved brug af K12 
sædskiftet med 2,21 DE/ha, ligger på 36 mg nitrat per liter på JB 4 og 47 mg nitrat/l på JB1 , 
hvilket svarer til en merbelastning på henholdsvis 2 og 3 mg nitrat/l i forhold til nudrift. Det er 
det forpagtede areal HCS1 beliggende i Tønder Kommune som har jordtype JB1. Kravet om, at 
der ikke sker nogen merbelastning, såfremt udvaskningen i nudrift overstiger 50 mg nitrat/l 
eller at udvaskningen maksimalt må stige til 50 mg nitrat/l er således overholdt.  
 
En nitratudvaskning på 36-47 mg nitrat pr. liter er basis for de vurderinger, der er foretaget. 
Da der i ansøgningen er valgt samme standard- og referencesædskifte, kan der ikke stilles 
vilkår til sædskiftet, idet sædskifte ikke er valgt som virkemiddel til at nedbringe nitratudvask-
ningen.  
Efter at beregningen af dyreenheder for kvæg blev ændret pr. 1. aug 2009 er det beregnede 
kg N/DE i husdyrgodkendelse lavere end det vil være i forhold til de normer, som dyreenhe-
derne er blevet korrigeret på baggrund af. Der er derfor foretaget en genberegning af udvask-
ningen i FARM N med de nye normer. Det nye antal kg N er beregnet i DLBR og fremgår af 
bilag 7. Resultaterne viser, at udvaskningen til grundvand stiger fra 38,4 kg N/ha i gennemsnit 
til 38,5 kg N/ha i gennemsnit. Dvs at kravet til udvaskninger er overholdt selv om der tilføres 
flere kg N/DE, end der er regnet med i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne viser at merud-
vaskningen er forsvindende lille. 
Udvaskningen vil desuden være afhængig af andelen af dybstrøelse og andelen af gylle. Dette 
er dog bestemt af opstaldningen af dyrene, som fremgår af vilkår 7. Der modtages ikke hus-
dyrgødning udover det der produceres på Raaholt, og der er ikke afsat dybstrøelse fra Raaholt. 
Der er derfor ikke behov for at stille yderligere krav til maksimal andel af dybstrøelse, der må 
tilføres bedriften.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af det beskrevne og de stillede vilkår, at grund-
vandsbeskyttelsen er tilstrækkelig. 
 
Arealernes placering i forhold til de nitratfølsomme indvindingsområder fremgår af kort 6. 

8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsknin-
gen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på marken 
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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 jord-
bundstypen (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 (Nærings-
stoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarapport fra DMU 13/1997). En reduktion 
i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) vil dog utvivlsomt føre til en mindre grøde-
vækst 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 
Hovedparten af udbringningsarealerne afvander via Goldbækken til Horsbyg mose – videre 
gennem Tyrholm Bæk, Nipså, Gels å og Ribe å til Vadehavet. Disse arealer udgør ca. 75% af 
arealet. 
 
De sydligste udbringningsarealer afvander ligeledes til Vadehavet men gennem Surbæk videre 
til Arnå og derfra til Vidå systemet. Disse udgør de resterende ca. 25% af arealet. 
 
Goldbækken er målsat B3 - F – dvs. karpefiskevand (påvirket af okker). Målsætningen tager 
sigte mod at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og fauna, so naturligt er tilknyttet denne 
type vandløb.  
For at opfylde målsætningen for Goldbækken kræves en DVFI værdi på minimum 5. Måling i 
2007 har vist en DVFI værdi på 4 (st. nr. 383 - 6755), hvilket betyder at målsætningen ikke er 
opfyldt.  
Goldbækken er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændring. Vandløbene er 
beskrevet nærmere i afsnit 8.2. 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger indenfor områder, der er ud-
peget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således i hht. Lovgivningens beskyttelsesniveau for 
nitrat til overfladevand ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealerne. 
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Kort 10: reduktionsprocent i jordbunden 
 
Arealerne der afvander via Goldbækken ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jord-
bunden er mellem 51 og 75 procent, dvs. at 51-75 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive 
nedbrudt/fjernet fra jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. De øvrige arealer ligger 
i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden er mellem 76 og 100 procent, dvs. at 
76-100 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive nedbrudt/fjernet fra jorden, før det ender i 
overfladevandsrecipienten. 
Der er i ansøgningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 51,9 kg 
N/ha/år. Idet der på 75% af arealet regnes med en udvaskning på maksimalt 50% af det der 
udvaskes fra rodzonen og på de resterende 25% maksimalt 25% af det der udvaskes fra rod-
zonen, betyder det, at der reelt vil udvaskes maksimalt 22,7 kg N/ha/år.  
Udledning af N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale på 21,5 kg N/ha/år. Dvs. at 
der efter udvidelsen årligt udledes ca. 1,2 kg N mere per ha end i nudriften. Totalt betyder det 
en merudledning på ca. 158 kg N/år til overfladevand. Genberegningen af udvaskningen med 
korrigerede normer for kg N/DE (bilag 7) viser, at udvaskningen af N til overfladevand i ansøgt 
drift er 52,0 kg N/ha. Dvs. at dette ikke ændrer væsentlig på beregningerne.   
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 131,55 ha ejet og forpagtet areal (og 7,03 ha 
aftaleareal). Ifølge ansøgningen er ingen af de ejede og forpagtede arealer drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, redukti-
onspotentialet er middel højt, og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vadehavet), 
som ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af næringsstoffer i forhold til Vadehavet/Natura 
2000 vandområder findes i afsnit 8.6. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3. Beskyttelsesniveauer-
ne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Det vurderes, at der ikke sker forøget udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealer i for-
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hold til før situationen, idet husdyrtrykket for hele Sønderjylland ikke er stigende i oplandet til 
Vadehavet nord for Rømødæmningen, hvor størstedelen af arealerne afvander til. Den lille 
stigning der isoleret sker fra udbringningsarealerne tilhørende Raaholt vurderes derfor at blive 
opvejet af en lavere udvaskning på andre arealer. Med henvisning til afsnittet om ”Beskyttet 
natur” – ”Vandløb og målsatte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil æn-
dre tilstand i negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Raaholt. 
 
Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 8.2) er tilstrækkelige til at 
sikre øvrige vandhuller og naturarealer mod næringsstoffer fra overfladevand. 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 

Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs vand-
løb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst fosfor i jord-
vandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde fosfor er særlig 
dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for udvaskning af fosfor 
stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset jernindhold, dvs. på lavbund-
sarealer 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 fos-
for. 
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 fos-
forbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor i han-
delsgødning. 
 
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 nød-
vendigt, skærpe beskyttelsen. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 4033 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Ifølge ansøgningen får arealerne 
derved et fosfor overskud på 5,3 kg P/ha. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 147 kg fosfor fra bedriften. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet via Goldbækken og via Surbæk. 
Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 2000, 
der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk er overbelastet med fosfor. Derfor skal der 
ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på bedriften. 
 
Søer er sårbare overfor tilførsel af fosfor, og oftest er søer, der er overbelastede med fosfor, 
præget af masseopblomstringer af alger med uklart vand til følge. 
 
Ca. 12 ha af bedriftens udbringningsarealer har forøget risiko for udvaskning af fosfor, idet 
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de er lavbundsarealer udenfor okkerklasse I. Der er imidlertid ikke tale om humusjorde,men 
om sandjorde som hverken er grøftede eller drænede. Ca. 4,5 ha ligger dog op til Goldbækken 
og der vil være en vis dræningseffekt af de arealer som ligger indtil ca. 40 m fra Goldbækken. 
Dvs. at ca. 2 ha vil kunne vurderes som værende drænede lavbundsarealer udenfor okkerklas-
se I. Terrænet ned mod Goldbækken er fladt og der er ikke væsentlig risiko for tap af fosfor til 
Goldbækken via erosion og overfladeafløb.  
 
Arealerne er jf. ansøgning ikke drænede. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan begrun-
de en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fosfor til vand-
miljøet. Kun ca. 2 ha vil være i risikogruppe for tab af fosfor til Goldbækken. Men der sker ikke 
afvanding til målsatte søer eller andre fosforfølsomme recipienter.  

8.6 Natura 2000 

Redegørelse 
Hovedparten af bedriftens arealer afvander til Goldbækken, som via forskellige vandløbssy-
stemet slutteligt afvander til Ribeå og derfra til Vadehavet, der er en del af Habitatområde 78 
(H78) - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, samt fuglebeskyttelsesom-
råde 51 (F51) - Ribe Holme og Enge med Kongeåens udløb, og fuglebeskyttelsesområde 57 
(F57) - Vadehavet. 
 
Ifølge habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 408 af 1. maj 2007), skal Kommunen sikre at planer 
og projekter hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer, eller projekter i kumulati-
on (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtag-
ne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de arter og naturtyper, 
som beskyttelsesområderne er udpeget for at bevare, eller er til hindring for at områderne kan 
opnå gunstig bevaringsstatus. 
 
Udpegningsgrundlaget for Habitatområdet Vadethavet (H78): 
 
Naturtyper:  
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 
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Arter: 
Gråsæl - [Halichoerus grypus] 
Odder - [Lutra lutra] 
Spættet sæl - [Phoca vitulina] 
Marsvin - [Phocoena phocoena] 
Stavsild - [Alosa fallax] 
Snæbel - [Coregonus oxyrhynchus] 
Flodlampret - [Lampetra fluviatilis] 
Bæklampret - [Lampetra planeri] 
Havlampret - [Petromyzon marinus] 
Laks - [Salmo salar] 
 
 
Det samlede udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområderne Ribe Holme og Enge med 
Kongeåens udløb (F51) og Vadehavet (F57) 
 
Kortnæbbet Gås 
Mosehornugle 
Rørdrum 
Hvid stork 
Rørhøg 
Blå kærhøg 
Hedehøg 
Engsnarre 
Blåhals 
Brushane 
Hjejle 
Plettet rørvagtel 
Klyde 
Spidsand 
Skeand 
Krikand 
Pibeand 
Mørkbuget knortegås 
Lysbuget knortegås 
Bramgås 

Sandløber 
Almindelig ryle 
Islandsk ryle 
Hvidbrystet præstekrave 
Sandterne 
Strandskade 
Dværgmåge 
Lille kobbersneppe 
Sortand 
Stor regnspove 
Hjejle 
Strandhjejle 
Klyde 
Ederfugl 
Dværgterne 
Havterne 
Splitterne 
Gravand 
Hvidklire 
Rødben 

 
I Ribe Å og på de omkringliggende engaraler er flere af arterne og naturtyperne sårbare 
overfor næringsberigelse. Laks og Snæbel i Ribe Å-systemet følsomme overfor sandvandring 
og næringsberigelse af vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på deres gydeplad-
ser, hvis iltindholdet nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag. Højt næringsind-
hold i åvandet medfører en øget risikoen for næringsstofbelastning af vådområderne langs 
Ribe Å, hvor der jævnligt sker oversvømmelse af engarealer, bl.a. med naturtyperne rigkær og 
med tidvis våd eng. Øget eutrofiering og tilgroning af engarealerne kan desuden være en 
trussel mod engfuglearter, som f.eks. hvid stork, engsnarre, plettet rørvagtel og brushane, 
arter der er knyttet til vådområderne langs åen. 

  
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.  

 
Den samlede udledning af kvælstof og fosfor fra europæiske floder og åer til Vadehavet som 
helhed er faldet stærkt over de sidste 15 år, og det har medført et faldende 
fosforindhold i Vadehavet. I den sydlige Nordsø/Tyske Bugt er også kvælstofindholdet 
faldende, mens der ikke er målt fald i kvælstof inde i selve Vadehavet. 

 
Sammenlignet med et naturligt baggrundsniveau er koncentrationen af kvælstof i Vadeha-
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vet 7-8 gange højere, og den nuværende omsætningshastighed af organisk materiale er 
omkring 3-5 gange højere end i tiden før industrialiseringen. Den internationalt fastlagte 
målsætning om, at Vadehavet skal være et ”ikke næringsstofbelastet område” vurderes ikke 
at være opfyldt for hverken de hollandske, de tyske eller de danske delområder af Vadehavet 
på grund af de høje kvælstofkoncentrationer.  

 
Ifølge basisanalyse for vanddistrikt 50 (2006) for Vadehavet m.m., 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 næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil.” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 2 (s 
37 og 39)). 
 
I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig. For at opnå 
målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god.  
 
Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og handlepla-
ner 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 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. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
 
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? 
Ribe Å udmunder i Knude Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Knude Dyb (Ribe Å mfl.) opgivet til i alt 145.300 ha. Raaholts´s 
udbringningsarealer, som afvander til vadehavet vis Goldbækken og Ribeå systemet udgør ca. 
99 ha. Dvs. at udbringningsarealerne udgør ca. 0,07 % af det samlede opland til Knude Dyb. 
Ifølge tal fra udkast til vandplanen er den gennemsnitlige udledning til Knude Dyb (i perioden 
2001-2005) 3217 tons N/år og 81,8* tons P/år (*er oplyst af Miljøcenter Ribe). Udledningen af 
nitrat fra Raaholt er beregnet til 5,13 tons pr. år for reduktion. Fosforudvaskningen fra Raaholt 
er ukendt, da der pt. ikke findes modeller, der kan beregne denne udvaskning. Tabet af fosfor 
fra Raaholt´s udbringningsarealer vurderes som værende meget lavt idet kun ca. 2 ha er 
beliggende i risikoområde for fosfortab.  
Nitratudledningen fra Raaholt udgør efter reduktion fra udbringningsarealer til recipienten i alt 
0,07 % af den samlede udledning til Knude Dyb. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 vandom-
rådet væsentligt. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000 områder væsentligt 
pga. nitratudvaskning? 
Udbringningsarealerne til Raaholt er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 2000 områder”, 
der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. Arealerne har et N-
reduktionspotentiale på 51-75 % (ifølge www.miljoeportal.dk). 
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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. På vandets vej gennem vandløb og søer, 
sker der en yderligere reduktion. 
 
Selvom Raaholt 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, husdyrlovens beskyttelsesniveauer, 
implementeringen af Grøn vækst og de kommende vand- og naturplaner medvirker til at 
udvaskningen af kvælstof og fosfor på sigt vil falde. I øvrigt viser undersøgelser udført af 
Conterra, at der ikke er sket en signifikant stigning i antallet af DE i oplandet til Vadehavet 
nord for Rømødæmningen, hvor størstedelen af udbringningsarealerne afvander til, i perioden 
fra 2001 til 2007. 
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Raaholt ikke vil betyde en 
forringelse af den del af Vadehavet hvor Ribeå har sit udløb eller de tilhørende habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder. 
 
En mindre del af bedriftens arealer (ca. 25%)  ligger i oplandet til Surbæk, som via Arnå 
afvander til Vidåsystemet. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, 
der udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og 
fuglebeskyttelsesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttel-
sesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen samt Habitat- og Fuglebeskyttelses-
område F57 og H78 Vadehavet, samt Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Bekendtgørel-
se om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-
telse 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 og dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget 
for H78 er tidligere beskrevet. 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 
• Mosehornugle 
• Rørdrum 
• Sortterne 
• Rørhøg 
• Hedehøg 
 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 
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• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præstekrave  

 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

 

 
Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. 
F.eks. er snæbel i Vidåsystemet følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag.  
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere 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. 
 
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). 
 
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 kvælstofkon-
centrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion af nærings-
belastningen 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. 
 
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. 
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Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og handlepla-
ner 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). Raaholt´s udbringningsarealer, som afvander vis Vidå systemet udgør 
ca. 33 ha. Dvs. at udbringningsarealerne udgør ca. 0,02 % 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 Raaholt er beregnet til 1,71 tons pr. år. Fosfor udvaskningen fra Raaholt er ukendt, 
da der pt. ikke findes modeller, der kan beregne denne udvaskning. Men den vurderes som 
værende forsvindende idet kun ca. 2 ha er beliggende i risikoområde for tab af fosfor.  
Nitratudledningen fra Raaholt udgør maksimalt efter reduktion fra udbringningsarealer til 
recipienten i alt 0,04 % af den samlede udledning til Lister Dyb. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 vandom-
rådet væsentligt. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000 områder væsentligt 
pga. nitratudvaskning? 
Udbringningsarealerne til Raaholt er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 2000 områder”, 
der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. Arealerne, som afvander via 
surbækken og videre til Vidåsystemet, 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. 
 
Selvom Raaholt 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 Raaholt ikke vil betyde en 
forringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelsesområder. 

8.7 Påvirkninger af arter med særlig 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. 
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I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger indenfor 
eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer indenfor de 
seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig rapport fra DMU 
nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databaserne ingen registre-
ringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelsesområde.  
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den har 
haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere dokumentation 
for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet i Danmark.  

Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og skovbe-
voksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten forekommer i 
projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhul-
ler gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning 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 i eller 
grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri bræmmer, målt fra 
vandhullets øverste kant (kronen). 
Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde 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 væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse af bræmmer samt 
oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede vandhuller vil forbedre 
livsbetingelserne for arten. 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier mellem 
ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb skal derfor 
være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som spredningskorridor og 
rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. Det er 
muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klassificeres som 
truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre dette sikkert. 
Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor den kan grave sig ned 
om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet gennem øget 
belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af projektet 
ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse af bræmmer 
samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt andet i 
den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været i 
betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løvfrøen 
yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lavvandede 
tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngletiden opholder 
løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde, men det kan ikke 
udelukkes at løvfrøen findes i nærområdet til Raaholt.  
 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af projektet 
ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt, såfremt den mod forventning måtte findes i 
vandhullerne i tilknytning til bedriftens udbringningsarealer. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for israndslinien. 
Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden opholde sig i 
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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 projektområ-
dets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet gennem 
øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. Udsæt-
ning 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 gennemførel-
se af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv om 
markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig tilbage-
gang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder med bar og 
løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, stengærder og på 
vej- eller jernbaneskråninger. 
Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og tættere 
vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. Markfirbenet foretrukne 
tilholdssteder findes ikke umiddelbart indenfor bedriftens arealer.  
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmusens 
levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugtsætning med 
en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Hasselmusen kræver 
stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun registreret en bestand i 
Søgård Skov. Der er mere end 15 km fra Raaholt til Søgård Skov og det vurderes som lidet 
sandsynligt at hasselmusen vil findes på arealerne tilhørende bedriften.  
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermusene 
æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på insekter, de 
fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med baggrund i 
at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og eftersituatio-
nen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der ikke vil være 
negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og søer. 
Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa Kommune.. 
Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet og Ribeå og det kan ikke udelukkes at 
den kan findes i Goldbækken. 
 
Grøn mosaikguldsmed. I Sønderjylland forekommer den lokalt bl.a. ved kanaler i Tønder-
marsken og omkring Tinglev Sø. Arten yngler kun i søer, damme og kanaler med forekomst af 
krebseklo i to meget forskellige typer af natur: 
 
• søer og moser, der ikke er for næringsrige, og hvor solen kan skinne ned på 
vandfladen. Ofte i skov.  
• kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, som ligger helt åbent og har et rigt 
planteliv. 

Hunnen lægger æggene ved indboring i blade af krebseklo. 

Trusler imod arten er næringsberigelse og sløjfning af vandhuller, udsætning og fodring af fisk 
samt vandstandssænkning. 
 
Vandløb og søer/vandhuller omkring Raaholt er næppe habitatområde for Grøn mosaikguld-
smed. Dette tillige med at der ved udvidelsen på Raaholt ikke sker ændringer i forhold til 
vandhullerne mv. betyder at det vurderes at udvidelsen på Raaholt ikke vil have negativ 
påvirkning på Grøn mosaikguldsmed.   
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Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter som 
butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, bjergsalamander og skrubtudse, der ikke er 
opført på Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder 
de samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rødlisten er 
en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare eller sjældne i 
den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddearter, der kan forekom-
me i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark jf. den seneste revision af 
rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, løgfrø, grøn frø, skruptudse og 
stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 1997 som opmærksomhedskrævende. 
Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. revision 
af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og udbring-
ningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekommer i 
området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene i afsnit 8.2 overholdes, at driften af 
arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på 
vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder eller 
krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være 
levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med 
projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller rødlistede arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik 
(BAT)/renere teknologi 
Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder renere 
teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet5, 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 effektiv 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 ændring6. 
 
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 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 husdyrbrugbekendtgørelsen7. 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 husdyr-
brugets 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.  
 

                                                 
5 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
6 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
7 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L 55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 37. 
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Vilkår om BAT indebærer ikke, at der stilles krav om anvendelse af bestemte teknologier. Men 
princippet om BAT pålægger myndighederne i vilkårsfastsættelsen at lægge vægt på, hvad der 
er opnåeligt ved anvendelsen af BAT. 
  
En ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 12 skal indeholde 
oplysninger om husdyrbrugets valg af BAT, jf. husdyrbrugbekendtgørelsens § 5, stk. 2, jf. 
bilag 2, pkt. G, nr. 27-28. Oplysningerne skal gives i en redegørelse med 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 
• Management 

1. Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre hus-
dyrbrugets miljøforhold herunder de anvendte teknologier. 

• Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne: 
2. Foder 
3. Staldindretning 
4. Forbrug af vand og energi 
5. Opbevaring/behandling af husdyrgødning 
6. Udbringning af husdyrgødning 

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er valgt 
inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal omfatte både 
de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere 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, hvornår stalden vil blive renoveret, således at den kommer til at leve op til niveauet for 
bedste tilgængelige staldsystem.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder relateres 
til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om BAT vedrøren-
de intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20038. F.eks. under foderteknologier angiver 
BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som bedste tilgængelige 
teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det begrundes. 
 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er udarbejdet et BREF-
dokument, der svarer til BREF-dokumentet vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion af 
den grund, at kvæg ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgår af husdyrbruglo-
vens § 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 er det Miljøklagenævnets 
opfattelse, at ansøgeren skal orientere sig og over for Aabenraa Kommune redegøre for de 

                                                 
8 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens og Miljøstyrel-
sens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrelsens BAT-byggeblade samt 
BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa Kommune 
har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og 
begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i relation til 
husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet og i hvilke afsnit redegørelse og  vurdering kan findes. Vilkårene findes i kapitel 2. 
  
Tabel 23 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse og vurdering  

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1 

Affald Afsnit 5.9 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte hændelser Afsnit 5.11 

Opbevaring/behandling af husdyrgødning Kap. 6 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.5 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 6.5, 8.2, 8.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8.5 

Management Se nedenstående 

 

Management 
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. Ved at strø godt i sengebå-
sene og give rigeligt med strøelse ved dyr på dybstrøelse, skabes et tilpas miljø ved dyrene.  
 
Ansøger har sundhedsrådgivning med sin dyrlæge 1 gang månedligt, for at optimere mana-
gement og sundhed i besætningen. 
 
Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i form 
af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæsons 
spredning.  
 
Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men energiforbrug 
opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
 
Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparation og vedligehold. Der foretages daglige 
tjek og løbende service på anlæggene. 
 
Der er udover ansøger ansat 1 medarbejder på bedriften. Der er ikke udarbejdet uddannelses- 
og træningsprogrammer for den ansatte. Den ansatte kommer dog med på relevante kurser 
og deltager i relevante møder i landboforeningerne. 
 
Gyllen udbringes så vidt muligt ikke på søndage og helligdage, og der køres så vidt mulig ikke 
op til beboelsesejendomme på lørdage. 
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Vurdering 
Godt landmandskab eller management er en vigtig del af BAT. Selvom det er svært at 
kvantificere miljøfordele med hensyn til emissionsreduktioner eller reduktioner i brug af energi 
og vand, er det tydeligt, at ansvarsbevidst driftledelse vil bidrage til en forbedret miljøpræsta-
tion for en bedrift med intensivt husdyrproduktion. Til forbedring af den generelle miljøpræsta-
tion for et intensivt husdyrbrug, er det BAT at udføre alle følgende punkter:  
 
• identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for bedriftspersonale  
 
• føre journal over vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder, opstået spild og spred-
ning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne  
 
• have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlægte emissioner og hændelser  
 
• iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr 
er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene  
 
• planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af 
produkter og spild, samt  
 
• planlægge gødning af markerne korrekt.  
 
BAT i forhold til management omfatter således procedurer og rutiner, der sikrer at produkti-
onsapparatet altid fungerer optimalt i forhold til ressourceforbrug samt i forhold til mindst 
mulig påvirkning af det omgivende miljø. Herunder hører det daglige tilsyn med dyrene, med 
staldanlægget, anlæg til opbevaring af husdyrgødning, vandforsyning mv. Vedligeholdelses-
programmer for teknisk udstyr sikrer ligeledes BAT i forhold til management. Ansøger har 
angivet at der føres daglig tjek og løbende service på anlæggene. Ansøger har anført at 
elforbruget kun opgøres en gang årligt, men da der sker automatisk aflæsning af strømforbru-
get ved forbrug større end 100.000 kwh vil strømforbruget kunne følges måned for måned.  
 
Ved hjælp af robotterne kan data for køernes ydelse mv dagligt følges, hvilket er en del af 
managementet på en kvægbedrift. Ejendommen får sundhedsrådgivning en gang pr. måned af 
dyrlægen, hvilket også medvirker til at produktionsforholdene til stadighed optimeres.  
 
Det vurderes at ejendommen med de beskrevne tiltag og de vilkår som er angivet i denne 
godkendelse vil opfylde kravet til BAT for management.  
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10  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der føres ingen skriftlig opgørelse over egenkontrol (bortset fra logbog over flydelag på 
gyllebeholderne). Ejendommen leverer mælk til Arla og følger derfor Arlagårdens retningslini-
er. Ejendommen får ca. hvert andet år besøg fra Arlagården.   
 
Hver anden dag kommer der en oversigt fra mejeriet over den leverede mælks kvalitet. På 
denne måde holdes besætningens sundhed overvåget, og ansøger har ligeledes sundhedsråd-
givning med sin dyrlæge 1 gang månedligt. 
  
Med robotter kan køernes sundhed overvåges, energiforbrug osv. kan kontrolleres vha. lister, 
afhængigt af hvad malkerobotten er programmeret til at tage prøver for. Edb er et vigtigt 
redskab der anvendes dagligt til overvågning af malkekvægsbesætningen og driften – der vil 
dog stadig laves ydelseskontrol 11 gange årligt. 
 
Der tages analyser af grovfoderet, når det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensætter og 
afstemmer fodringskonsulenten foderplanerne. 
 
Opstår der problemer i forbindelse med malkningen, kommer der automatisk en alarmmedde-
lelse til ansøgers mobiltelefon, og systemet er indrettet så alarmen fortæller hvad der er galt. 
 
Der føres journal over placering af markstakke, hvis der bliver behov for at lægge husdyrgød-
ning eller foder i markstak. Det tilstræbes dog at dybstrøelsen køres direkte ud og nedpløjes 
umiddelbart herefter. Det tilstræbes ligeledes at alt grovfoder opbevares i plansiloanlægget. 
 
Der laves mark- gødningsplan årligt, og ud fra denne laves en sprøjteplan, hvor mængde og 
type af pesticid der anvendes/anbefales bliver noteret. Når behandlingerne er foretaget, 
noteres dette i en journal. 
 
Der føres logbog over gyllebeholdernes flydelag osv., og der noteres, når der køres gylle ud, 
hvor flydelaget brydes. Der kontrolleres om flydelaget gendannes, ellers reetableres dette. 
 
Ved det daglige opsyn og fastlagte rutiner, overvåges dyr, anlæg og diverse installationer og 
andet materiel. Slidte dele repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes, at udskifte dele på 
anlæg og maskiner med nyere dele, der hører under betegnelsen BAT (bedre tilgængelig 
teknik), såfremt udskiftningen kan ske uden supplerende miljøgodkendelse. Maskinparken 
holdes endvidere med service, reparationer samt evt. udskiftninger efter behov. 
 
Herudover er der en række andre faste procedurer: 
 
Ved pumpning af gylle tjekkes først om der er plads. 
Der er sundhedsrådgivning af besætningen månedligt, der er med til at forøge sundheden i 
besætningen og dermed er der færre døde dyr. 
Autoriseret elinstallatør laver eftersyn på ejendommens el-installationer hvert 5. år. 
Gyllepumpning overvåges. 
Pulverslukkere kontrolleres hver femte år 
Serviceeftersyn på maskiner og malkerobotter overholdes gennem serviceaftaler.  
 
Der er ikke yderligere forslag til egenkontrol. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovenfornævnte foranstaltninger til egenkontrol tilsammen 
med vilkår 68 til 75 sikrer den fornødne egenkontrol på ejendommen. Vilkårene skal sikre at 
betingelserne for denne miljøgodkendelse overholdes og kan dokumenteres.  
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11  Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af 
lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af lovens § 76 
påklages til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, 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 21. juli 2010  i Lokal - Bladet Budstikken, 
Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den 18. 
august 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa kommune kan oplyse, at det at husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en klage 
over en § 11 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning med mindre 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, Arbejderbevæ-

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede ifølge Forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventuel aftale 
herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Miljøgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående. Beboelser 
beliggende inden for det beregnede konsekvensområdet, fremgår af bilag 2. 

 
• Bent Petersen, Raaholt, Goldbækvej 13, 6230 Rødekro* 
• Nabo Jan Jess Hansen og Katja Vonsild, Goldbækvej 11 6230 Rødekro* 
• Nabo Gitte Thomsen, Goldbækvej 15, 6230 Rødekro* 
• Nabo Henning Petersen, Goldbækvej 17, 6230 Rødekro* 
• Bortforpagter Hans Christian Schulz, Gl. Tøndervej 25, 6534 Agerskov* 
• Bortforpagter Hans Asmussen, Tingbjergvej 11, 6230 Rødekro* 
• Bortforpagter Thomas Jørgensen, Goldbækvej 12, 6230 Rødekro* 
• Modtager af husdyrgødning Johan Nissen, Tingbjergvej 10, 6230 Rødekro* 
• Konsulent Morten Bentzon Hansen, Landbosyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, 

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

 
• * har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering. 

 
Orientering 
 

• Tønder Kommune tb@toender.dk 
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12 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 11 stk. 2 godkendelse, skemanr. 7039, version 9, genereret den 

28. april 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse. den 28. april 2010 
1.1. Supplerende oplysninger 
1.2. Bygningsoversigt 
1.3. anlægstegning med angivelse af placering af stalde, møddinger, gyllebeholde-

re, ensilageplads, befæstede arealer, inkl. afløb, interne transportveje, ned-
gravede tanke, boringer og brønde m.v.  

1.4. 50 m zone til nabo 
1.5. Udbringningsarealer og transportruter 
1.6. Beredskabsplan 
1.7. Fuldmagt 

 
2. Lokalisering i forhold til byzone mv. 
3. Lokalisering i forhold til byggelinjer 
4. Lokalisering i forhold til landskabsudpegninger 
5. Lokalisering i forhold til fredede områder 
6. Høringssvar fra Tønder Kommune 
7. genberegning af udvaskning med korrektion for indhold af N/DE efter ny dyreenheds-

beregning 
8. Kort med konsekvensradius 
 
 
 




















































































































































































































