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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Paul Callesen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på 
ejendommen ”Stenløkke” beliggende Trekroner 16, 6392 Bolderslev. Ansøgningen er ind-
sendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøg-
ningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoni-
akbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. 
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 26. februar 2008, seneste revision af ansøgning er 
med skema nr. 3670, version 6 indsendt til Aabenraa Kommune den 5. maj 2010 og ud-
skrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier, småkalve og tyrekalve af 
tung race. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 195,9 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
433,9 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 12.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 243,89 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 523,34 dyreenheder (nye DE). 
 

Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• En sengestald på ca. 4.000 m2 med udendørs foderborde og 80 m2 drivgang til 
eksisterende sengestald (Ny stald bliver: 40 m x 100 m). 

• Ændringer i eksisterende sengestald, der skal indrettes til malkecenter og 
dybstrøelsesområde med lang ædeplads og spalter ved udendørs foderbord til af-
lastning og nykælvere. 

• En gyllebeholder på 5.000 m3. 
• Udvidelse af ensilageplansiloer på 870 m2. 
• En betonplads til kalvehytter og oplag af dybstrøelse på ca. 760 m2. 
• En foderlade på 200 m2 (10 m x 20 m). 

 
Endvidere godkendes en halmlade, der tidligere er anmeldt efter § 19 i husdyrgodkendel-
sesbekendtgørelsen. 

 
Bygningernes placering fremgår af bilag 1.2. 
 
For plansiloerne og ny gyllebeholder er der søgt dispensation fra afstandskravet på 30 
meter til naboskel jf. § 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at der er en driftsmæssig begrundelse for den ønskede 
placering af plansiloerne, og at placeringen ikke vil medføre forurening eller gener for 
naboen, da naboarealet er dyrkede marker, jf. afsnit 3.1 Bygge- og beskyttelseslinier, 
fredninger mv. Kommunen har derfor meddelt dispensation til den ansøgte placering i 
henhold til § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte så snart miljøgodkendelse og byggetilladel-
se foreligger. Der søges om tilladelse til at bruge 5 år på at komme op på den ansøgte 
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produktion. Dette er begrundet i, at ansøger ønsker at basere produktionsændringen på 
eget opdræt i stedet for køb af nye dyr, der kan være smittebærere. 
 
Etape 1: Opførelse af stald og gyllebeholder samt ændringer i eksisterende stalde påbe-
gyndes snarest muligt efter at byggetilladelse og miljøgodkendelse foreligger. Indenfor 2 
år vil dyreholdet være udvidet til ca. 250 køer, 60 småkalve, 190 opdræt (6-24 mdr.) og 
125 tyrekalve, i alt 460,61 DE. 
 
Etape 2: udvidelsen af dyreholdet fortsætter og indenfor ca. 4 år forventes produktionen 
at være på 320 køer, 81 småkalve, 81 opdræt (18-24 mdr.) samt 160 tyrekalve (40-55 
kg), i alt 522,94 DE. 
 
Etape 3: Udvidelsen af dyreholdet fortsætter og godkendelsen er udnyttet senest 5 år 
efter at godkendelse er meddelt, og dyreholdets sammensætning vil være som ansøgt, i 
alt 523,34 DE. 
 
Ensilagepladser etableres i takt med at behovet er til stede. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Kvægbruget på Trekroner 16, 6392 Bolderslev udvider fra de nuværende 131 køer, 90 
opdræt (6 – 28 mdr.), 32 småkalve (0 – 6 mdr.) og 77 tyrekalve (40 – 55 kg) svarende 
til 243,89 DE til 356 køer, 17 opdræt (23 – 24 mdr.), 31 småkalve (0 – 2 mdr.) og 178 
tyrekalve (40 – 55 kg) svarende til 523,34 DE. Der afsættes 130,7 DE kvæggylle til an-
dre bedrifter. Der hører i alt 227,71 ha udbringningsarealer til produktionen, heraf 56,86 
ha af udbringningsarealer i form af gylleaftaler.  
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en sengestald på ca. 4.000 m2 med udendørs foderborde og 80 m2 
drivgang til eksisterende stald. Den nye stald placeres syd for eksisterende produktions-
anlæg. Byggestilen og byggemateriale bliver den samme stil som eksisterende staldan-
læg.  
 
Eksisterende sengestald ombygges til malkecenter og dybstrøelsesområde med lang 
ædeplads og spalter ved udendørs foderbord til aflastning og nykælvere. Endvidere etab-
leres en gyllebeholder på 5.000 m3, plansiloerne udvides med 870 m2 og der etableres en 
betonplads til kalvehytter og oplag af dybstrøelse. 
 
Hele produktionsanlægget vil fortsat ligge samlet. 
 
Der meddeles dispensation fra afstandskravet til naboskel, både for plansiloanlægget i 
forhold til naboskel nord for vejen, og for gyllebeholderen i forhold til naboskel mod øst. 
 
Landskabelige værdier 
Ejendommen er beliggende i det åbne land øst for Bolderslev i en afstand på 490 m til 
byzone og samlet bebyggelse. Nærmeste nabobeboelse er Trekroner 11, som ligger ca. 
420 m fra den nuværende produktion.  
 
Ejendommen ligger i et åbent landskab, præget af landbrugsejendomme med spredt 
landbrugsbebyggelse og landsbyen Bolderslev vest for ejendommen. Der er ikke skove / 
plantager i nærområdet omkring ejendommen, men syd for ejendommen er en tæt be-
plantning, hvor der ligger en slugt og skydebane. 
 
Placeringen af det nye byggeri er blandt andet bestemt af produktionen på ejendommen, 
hvor en sammenbygning med en drivgang til malkestalden er mest hensigtsmæssig. 
 
Kommunen har vurderet, at det samlede bygningsanlæg – efter udbygningen – vil frem-
stå som en driftsmæssig enhed, og at de nye driftsbygninger, herunder gyllebeholderen, 
ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet.  
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Der er ikke konflikt mellem arealanvendelsen og udpegninger i Kommuneplan 2009 for 
Aabenraa Kommune. 
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil fortsætte i eksisterende og ny stald. Nærmeste nabo ligger ca. 420 me-
ter fra eksisterende sengestald, og den beregnede geneafstand for lugt er 376 meter. 
Der ligger ingen byzone, sommerhusområde eller lokalplans udpegede boligområder in-
den for 500 m fra produktionen. 
 
Støvgener kan opstå ved håndtering af foder og halm og i særlige tilfælde fra trafik til og 
fra husdyrbruget, men det vurderes, at det ikke giver gener udenfor husdyrbruget.  
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med malkning, mælkekøling, ensilering, håndtering 
af foder, samt ved transporter til og fra ejendommen. 
 
Det er vurderet, at den ansøgte udvidelse ikke vil medføre væsentlig forøgelse af hus-
dyrbrugets støjfrembringelse, og at ejendommen kan drives, uden at dette medfører 
overskridelse af støjgrænserne. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 914 
til 1452 årligt.  
 
En del af udbringningsarealerne ligger omkring ejendommen, hvor en del transporter kan 
foregå af interne markveje, men der er også mange arealer som kun kan nås via offent-
ligt vejnet. En del af gødningstransporterne kører på vejene op til Bolderslev, men passe-
rer ikke gennem boligområder i byen. 
 
Størsteparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid (ml. kl. 7 og 18), mens 
der i forbindelse med høst og udkørsel af gylle, vil kunne foregå transporter i aftentimer-
ne.  
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1000 m fra anlægget. Det 
nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2.300 m øst for anlægget og der er ingen må-
lelig merbelastning fra anlægget til Natura 2000 området. 
 

Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt. Hvilket ligeledes gør sig gældende for kravene til nitratud-
vaskning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret udenfor om-
råder, der er sårbare over for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til 
overfladevand beregnet til 12,6 kg N/ha. En del af udbringningsarealerne er beliggende i 
nitratfølsomt indvindingsområde. Her viser beregningerne, at udvaskningen er under 50 
mg nitrat pr. liter. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
ikke væsentlig. 
 
Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 
På baggrund af de aktuelt gældende BAT – teknikker er der foretaget en systematisk 
vurdering af, om det eksisterende og fremtidige husdyrbrug i nødvendigt omfang bringer 
BAT i anvendelse. 
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Vurderingen er baseret på en gennemgang, hvor de anvendte metoder er sammenstillet 
med de BAT – betragtninger, som bør gøres gældende jf. aktuelle BREF – noter og BAT – 
blade.  
 
Det er på den baggrund kommunens vurdering, at der med de valgte løsninger for om-
bygninger, udvidelser, samt fremtidig drift, er truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
 
Alternative løsninger 
Placeringen af den nye stald er valgt ud fra, at gården ligger udmærket placeret i det 
åbne land i god afstand til sårbar natur, naboer, byzone og lign., hvorfor der ikke har 
været væsentlige overvejelser omkring alternative placeringer.  
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at den øgede miljøpåvirkning, der kommer som følge 
af udvidelsen på ’ Stenløkke’ ikke påvirker lokalområdet i negativ retning.  
 
Det er sandsynligt, at 0-alternativet ikke vil få væsentlig betydning for den samlede hus-
dyrproduktion i et større område. Hvorvidt en sådan alternativ udnyttelse af områdets 
landbrugsmæssige produktionspotentiale vil indebære en større eller mindre miljøpåvirk-
ning end det ansøgte, afhænger af de konkrete omstændigheder hvorunder potentialet 
realiseres. Kommunen finder ikke, at der er grundlag for at antage, at 0-alternativet vil 
indebære en væsentlig afvigende, generel miljøpåvirkning. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse 
af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter ud-
videlsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene 
i denne miljøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse 
af husdyrbruget Trekroner 16, 6392 Bolderslev. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 21, 2008 i Aaben-
raa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i 
beslutningsprocessen. Der var en frist på 4 uger til at indsende kommentarer eller 
spørgsmål til det ansøgte. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 26. marts 2010 orienteret om 
ansøgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 14. maj 2010 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt andre som har anmodet herom. Hø-
ringsberettigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 12 Klagevejled-
ning. Udkast til afgørelse kunne endvidere ses på kommunens hjemmeside. Der var en 
frist på 6 uger til og med den 25. juni 2010 til afgivelse af bemærkninger. 
 
Den 16. maj 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fra Hans Schultz Hansen. 
Bemærkningerne er vedlagt som bilag 3. 
 

Den 16. juni 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fra Kohberg Bakery Group 
A/S. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 4. 
 
Den 25. juni 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fra Dansk Ornitologis For-
ening, Lokalafdeling Sønderjylland. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 5. 
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Udkastet er blevet ændret med hensyn til  
• navnet på naboen, Østergade 14, Bolderslev 

 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal – Bladet Budstikken, 
Aabenraa onsdag den 7. 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 12 Klagevejledning. 
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2 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyr-
brug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa 
Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen. Naturvurderingen omfatter æn-
dringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugloven og naturbe-
skyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen 
vurdere om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesæt-
tes og kravet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøg-
ning. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %.  
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse/ændring af 
det eksisterende husdyrbrug. 

2.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Trekro-
ner 16, 6392 Bolderslev, med ejendoms nr. 5800016159. Ansøger ejer desuden en ejen-
dom ved Grøngrøft, som der ikke er bygninger på. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 47532, og 
virksomhedens CVR nr. er 15246073. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
3670, version 6, genereret den 5. maj 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske be-
skrivelse, er vedlagt som bilag 1. 
 
Vilkår 
 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 
3670, version 5, genereret den 21. april 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk og med de vilkår, der fremgår af miljøgodken-
delsen. 

 

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

2.2 Meddelelsespligt 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i 
dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealer-
ne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
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miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 
end de godkendte arealer.  

2.3 Gyldighed 
Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden 2 år 
efter den er meddelt. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 4 år efter 
den er meddelt, og etape 3 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år efter god-
kendelsen er meddelt. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført 
være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 
Vilkår 
 

3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet 
inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Etape 2 bortfalder, såfremt den 
ikke er udnyttet inden 4 år fra denne afgørelse meddeles, og etape 3 bort-
falder, såfremt den ikke udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelel-
se. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er 
indsat dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde 
årsproduktion behøves således ikke være udnyttet 5 år efter meddelelse af 
godkendelse. 

2.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 6. 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 miljøgodken-

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

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

2.6 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af 
husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Trekroner 16, 6392 
Bolderslev. 
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Samtidig meddeles dispensation i henhold til § 9, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven til 
etablering af plansiloer og gyllebeholder indenfor 30 meter fra naboskel. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion af tung race på: 

 
• 356 årskøer (10.200 kg mælk) 
• 17 årsopdræt (23-24 mdr.) 
• 31 årssmåkalve (0-2 mdr.) 
• 178 tyrekalve (40-55 kg). 

 
Svarende til 523,34 DE (beregnet efter de nye regler, gældende fra 10. juli 2009). 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• En sengestald på ca. 4.000 m2 med udendørs foderborde og 80 m2 drivgang til 
eksisterende sengestald (Ny stald: 40 m x 100 m). 

• Ændringer i eksisterende sengestald, der skal indrettes til malkecenter og 
dybstrøelsesområde med lang ædeplads og spalter ved udendørs foderbord til af-
lastning og nykælvere. 

• En gyllebeholder på 5.000 m3. 
• Udvidelse af ensilageplansiloer på 870 m2. 
• En betonplads til kalvehytter og oplag af dybstrøelse på ca. 760 m2. 
• En foderlade på 200 m2. 

 
Endvidere godkendes en halmlade, der tidligere er anmeldt efter § 19 i husdyrgodkendel-
sesbekendtgørelsen. 

 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Trekroner 
16, 6392 Bolderslev. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 
 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 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 
husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, 
samt Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skær-
pede i forhold til denne godkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

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

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

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

• hensynet til de landskabelige værdier. 
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Den 6. juli måned 2010 
 

   
 
Lene Kragh Møller   Tina Lawaetz Skovgaard Hjørne 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Biolog    Biolog 
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 72 84 
lkmoe@aabenraa.dk   tlh@aabenraa.dk  
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3 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

3.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. Ansøger oplyser, at den nuværende størrelse af 
husdyrbruget er urentabel, og at der er stort behov for forbedrede arbejdsforhold om-
kring malkningen. Ansøger mener derfor, at udvidelsen af dyreholdet samt opførelse af 
ny sengestald er erhvervsmæssig nødvendig for driften af Trekroner 16. 
 

 
 
Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge kommuneplanens 
fremtidige byzone 

490 m Bolderslev 50 m 

Eksisterende eller ifølge kommuneplanens 
fremtidige sommerhusområde 

14 km Skarrev 50 m 

Område i landzone, der i lokalplan er udlagt 
til boligformål, blandet bolig og erhvervs-

formål 
> 490 m  50 m  

Område i landzone, der i lokalplan er udlagt 
til offentlige formål med henblik på beboel-
se, institutioner, rekreative formål og lign.   

> 490 m  50 m 

Nabobeboelse 420 m 
Trekroner 

11 
50 m 
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Tabel 2 Afstandskrav 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 15 m Eksisterende sengestald 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed Ca. 500 m Bolderslev 25 m 

Fælles vandindvindingsan-
læg 

Ca. 1,2 km Alment vandværk i Bolderslev 50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg 

104 m 
Markvandingsboring på Trekroner 

16, nord for vejen 
25 m 

Vandløb 1000 m Mod sydvest 15 m 

Dræn Ca. 18 m Eksisterende drænledning omlæg-
ges, så krav overholdes 

15 m 

Sø 250 m Sø mod sydøst 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

19 m Ensilagepladser 15 m 

Naboskel 
25 m 

25 m 

Eksisterende og nye ensilagepladser 

Ny gyllebeholder 
30 m 

 
Der søges om dispensation fra afstandskravet på 30 meter til naboskel for både ny gylle-
beholder og ny ensilageplads. Placeringen af gyllebeholder begrundes med hensynet til 
fremtidig udvidelse. På sigt bliver der behov for nye kælvningsfaciliteter og det er på-
tænkt, at placere ny stald til dette formål nord for ny sengestald. Placeringen af ensila-
gepladsen begrundes med, at det er mest praktisk at forlænge den eksisterende ensila-
geplads. 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovrejsningsom-
råder” 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ” strandbeskyttel-
seslinie” 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”klitfredningsli-
nie” 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovbyggelinie”. 
 
 



 

 15

Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”.  
 
Fredede områder og fortidsminder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”. 
 
Følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen ”Fredede områder”: mark 
8, 20, 41, 44, 45 og 46.  
 
Følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen: ”Fredede fortidsminder” 
eller ”100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder” mark 42, 44 og 46. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29f fastsat regler om, at der på 
fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jordbehand-
ling, gødes eller plantes. 
 
I henhold til naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1042 af 20/10/2008, må der ikke inden for 
100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven fo-
retages ændringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres camping-
vogne og lignende. Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugsejendom-
me og landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvidere ikke 
for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt i bilag 
1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er beskyttede diger både øst og vest for eksisterende bygninger og opbevaringsan-
læg. Aabenraa Kommune har den 28. februar 2008 meddelt dispensation til delvis sløjf-
ning af diger. 
 
Der er følgende arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”: mark 3, 3-1, 
3-2, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 42, 43, 44, 45, 46 og 105-1. 
 
Der er generelt mange sten- og jorddiger i området. Disse er hovedsageligt placeret i 
markskel og langs kanten af skove og lysåbne naturområder. Der vil ikke blive ændret 
yderligere på digerne i forbindelse med driften af jorden. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke 
må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddi-
ger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortids-
minder. 
 
Vurdering 
Den nye gyllebeholder ønskes placeret ca. 25 meter fra markskel mod øst (Trekroner 2A 
og 2B) af hensyn til fremtidige udvidelsesmuligheder. Området mellem gyllebeholderne 
er reserveret til nye kælvningsfaciliteter. 
 
De nye ensilagepladser ønskes placeret i forlængelse af de eksisterende ensilageplader, 
hvilket betyder, at afstanden til naboskel (Bolderslevskovvej 23) – nord for vejen – bliver 
ca. 25 meter. 
 
Der er for begge anlæg søgt dispensation fra afstandskravet på 30 meter til naboskel jf. 
§ 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
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Der ligger ingen beboelser, opholdsarealer eller bygninger på de tilstødende marker. Aa-
benraa Kommune vurderer derfor, at gyllebeholderen og ensilagesiloen ikke vil være til 
gene for naboer eller deres udsigt. Da placeringen af disse anlæg samtidig er driftsmæs-
sigt begrundet, og der sikres en samlet og hensigtsmæssig placering af ejendommens 
bygninger og anlæg, finder Aabenraa Kommune, at der kan meddeles dispensation fra 
afstandskravene i henhold til § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Kommunen finder, at der er redegjort for, at udvidelsen er erhvervsmæssigt nødvendig, 
idet udvidelsen skal gøre bedriften mere rentabel og muliggøre, at malkningsforholdene 
kan forbedres i ny malkestald, der etableres i eksisterende stald. 
 
Følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen ”Fredede områder”: mark 
8, 20, 41, 44, 45 og 46. Ved mark 8 ligger et Urnehoved Tingsted, der er fredet. Og Ok-
sevejen, der er fredet, løber langs mark 8 og 20 og mellem mark 41 og 45. På begge 
sider af ”Oksevejen” er fredet en bræmme på 100 meter, så der ikke må foretages be-
byggelse og ikke anbringes skure, boder, master og lignede eller beplantning. 
 

Mark 41, 44 og 46 ligger helt eller delvist inden for udpegningen: ”Fredede fortidsmin-
der” eller ”100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder”. Der må i henhold til muse-
umsloven ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet indenfor beskyttelseslinien, 
herunder etableres hegn opstilles campingvogne o.lign. Fredningerne omfatter en del 
rundhøje, der ligger i området. 
 
Kommunen vurderer, at ejendommen kan drives uden påvirkning af bygge- og beskyttel-
seslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttelsesloven og museums-
loven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår til dette. 
 
Vilkår 
 

4. Nye ensilagepladser (nr. 11 i bilag 1.2) skal opføres i forlængelse af eksi-
sterende ensilagepladser og ikke tættere på vejen end disse. 

 

5. Gyllebeholder nr. 16 i bilag 1.2 (nr. 1.1.9. i husdyrgodkendelse.dk) skal op-
føres mindst 25 m fra skel mod øst. 

3.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i det åbne land øst for Bolderslev i en afstand på 490 m til 
byzone og samlet bebyggelse. Nærmeste nabobeboelse er Trekroner 11, som ligger ca. 
420 m fra den nuværende produktion.  
 
Nye bygninger på Trekroner 16 etableres i tilknytning til eksisterende anlæg. Der er le-
vende hegn rundt ved anlægget og nye bygninger vil være skærmet godt af eksisterende 
bevoksning. Ansøger har ingen planer om, eller forslag til yderligere beplantning ved 
Trekroner 16 udover aftalt erstatningsbiotop, som er stillet som vilkår for dispensation til 
delvis sløjfning af beskyttede diger.  
 
Landskabelige værdier 
Ejendommen ligger i et åbent landskab, præget af landbrugsejendomme med spredt 
landbrugsbebyggelse og landsbyen Bolderslev vest for ejendommen. Der er ikke skove / 
plantager i nærområdet omkring ejendommen, men syd for ejendommen er en tæt be-
plantning, hvor der ligger en slugt og skydebane. 
 
Tabel 3 Materialevalg 

Bygning  Grundplan 
Byg-
ningsh
øjde 

Tag-
hæld
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

1 Stuehus 149 m2 6 m 45 º Røde sten og sort Stuehus 
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eternit 

2 Carport 36 m2 3 m 3 º 
Røde sten og grå 

eternit Carport 

3 Løsdriftsstald  1.458 m2 5 m 20 º 
Røde sten, grå be-
tonelementer, grå 

eternit 

Malkestald og aflastningsfaci-
liteter med udendørs foder-

bord 

4 Maskinhus  Ca. 320 m2 8 m 45 º Røde stålplader, grå 
eternit 

Maskinhus  

5 
Dybstrøelses-
stald 990 m2 8 m 45 º 

Røde stålplader, grå 
eternit 

Dybstrøelsesstald med kælv-
ningsafdeling 

6 
Mellembygning 

Tidligere kalve-
stald 

31 m2 31 m 20 º 
Lecablokke og tag af 

gråt eternit 
Kontor, teknik- og 

mandskabsrum samt toilet 

7 

Ny sengestald 
med drivgang 
og udendørs 
foderborde 

100 x 40 m 
= 4.000 m2 

+ 80 m2 
drivgang 

10 m 20 º 
Røde stålplader, grå 

eternit Ny sengestald 

8 Gyllebeholder  
450 m3/ 

150 m2 1,5 m - Grå betonelementer 
(bloksten) 

Ensilagesaftbeholder 

9 Gyllebeholder 
2010 m3/ 

500 m2 
2 m - Grå betonelementer Gyllebeholder 

10 Forbeholder 15 m3 / 4 m2 0,5 m - Beton Forbeholder 

11  Eksisterende 
ensilagepladser 

Ca. 1.450 
m2  

2 m - Beton Ensilagepladser 

12 

Forlængelse af 
eksisterende 
ensilagepladser 
samt forplads 

Ca. 870 m2 2 m - Beton Nye ensilagepladser 

13 

Betonplads til 
kalvehytter og 
opbevaring af 
dybstrøelse 

Ca. 760 m2 - - Beton Ny betonplads til kalvehytter 
og opbevaring af dybstrøelse 

14 Halmlade 775 m2 9,5m  20 º Stålplader og eternit  Halm- og foderlade 

15 Påfyldeplads 50 m2 -  Beton Påfyldeplads 

16 Ny gyllebehol-
der  

5.000 m3 2 m - Beton Ny gyllebeholder 

17 Ny forbeholder 20 m3 0,5 m - Beton Ny forbeholder 

18 Mælketank 20 m3 5 m - Stål Mælketank 

19 Råvarehus 200 m2 8 m 20 º 
Fundablokke og stål-
plader. Tag af stål 
eller grå eternit 

Råvarehus 

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Værdifulde 
kystlandskaber” og ”Værdifulde landskaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”, men følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen: 8, 14, 
20, 40, 41 og 45. 
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Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige na-
turarealer” og ”Naturområder”. 
 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser”, men 
følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen: 21, 22 og 23. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 4,3 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområde syd for 
anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 2,4 km nordøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. 96 Bolderslev Skov og Uge Skov, 
herunder habitatområde nr. 85 Bolderslev Skov og Uge Skov. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 19,5 km sydøst 
for ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. 102 Flensborg Fjord og Nybøl Nor, 
herunder fuglebeskyttelsesområde nr. 64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ca. 250 m til det nærmeste udpegede § 3 areal. Det er en sø syd for anlægget. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovrejsning 
uønsket pga. geologiske forhold”. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”. 
 
Vurdering 
Placeringen af det nye byggeri er blandt andet bestemt af produktionen på ejendommen, 
hvor en sammenbygning med en drivgang til malkestalden er mest hensigtsmæssig. Alle 
nye bygninger og anlæg placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesare-
aler.  
 
Kommunen vurderer, at det samlede bygningsanlæg – efter udbygningen – vil fremstå 
som en driftsmæssig enhed. Det vurderedes tillige, at de nye driftsbygninger, herunder 
gyllebeholderen, ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet.  
 
En del arealer (8, 14, 20, 40, 41 og 45) ligger helt eller delvist inden for udpegningen 
”Værdifulde kulturmiljøer”. De værdifulde kulturmiljøer er udpeget omkring de fredede 
områder Urnehoved Tingsted og Oksevejen. 
 
Kommuneplanen angiver, at det er hensigten at beskytte kultursporenes landskabelige 
og naturgivne forudsætninger og indbyrdes samspil. Samspillet mellem kulturspor, na-
turgrundlaget og det omgivende landskab må således ikke sløres eller ødelægges  
 
Tre arealer (21, 22 og 23) ligger inden for udpegningen ”Områder med naturinteresser”. 
 
Ifølge Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune skal der ved ændring af arealanven-
delsen til andre formål end jordbrug, inden for områder med naturinteresser, tages hen-
syn til naturinteresserne. Eksisterende natur skal bevares og mulighederne for at gen-
skabe nye naturarealer bør ikke forringes. 
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Der er ikke konflikt mellem arealanvendelsen og de øvrige udpegninger. 
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4 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

4.1 Husdyrhold og staldindretning 
Redegørelse 
På ejendommen findes i dag en kvægproduktion i tung race med malkekøer, opdræt 6 – 
28 mdr., småkalve indtil 6 mdr. og tyrekalve indtil 55 kg. Ejendommen er screenet af 
Sønderjyllands Amt den 12. februar 2004, men dyreholdet er ikke udvidet til det niveau, 
som screeningen giver mulighed for. Dyreholdet i nusituationen er derfor i ansøgningen 
anført, som det dyrehold der var på ejendommen ved overgangen til nyt regelsæt pr. 1. 
januar 2007. Der var på ansøgningstidspunktet 195,87 DE beregnet efter de gamle reg-
ler, som var gældende indtil 10. juli 2009. Efter det nye regelsæt beregnes samme dyre-
hold til 243,89 DE. 
 
Produktionen ønskes udvidet i både nye og eksisterende bygninger med eget opdræt.  
 
Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Vægt/alder/
mælkeydelse 

Stipladser 

(antal 
individer) 

DE 

1.1.1 

Eksisterende 
sengestald 

Malkekøer 

Dybstrøelse, lang 
ædeplads med spalter  

(kanal, bagskyl eller 
ringkanal) 

10.200 kg 23 32,6 

1.1.2. 

Dybstrøelses-
stald 

Opdræt 
Dybstrøelse 

(hele arealet) 
23,5 - 24 mdr. 8 5,0 

Malkekøer 
Dybstrøelse 

(hele arealet) 
10.200 kg 12 17,0 

1.1.3. 

Ny sengestald 

Malkekøer Fast gulv, 2 % hældning, 
skrabning hver 2. time 

10.200 kg 321 454,2 

Opdræt 
Fast gulv, 2 % hældning, 
skrabning hver 2. time 23 – 23,5 mdr. 9 5,5 

1.1.4. 

Kalvehytter 

Tyrekalve 
Dybstrøelse 

(hele arealet) 
40 – 55 kg 178 1,7 

Småkalve 
Dybstrøelse 

(hele arealet) 
0 – 2 mdr. 31 7,3 

Sum     523,3 

 
Der etableres en sengestald på ca. 4.000 m2 med udendørs foderborde og 80 m2 driv-
gang til eksisterende sengestald, en gyllebeholder på 5.000 m3, en betonplads til kalve-
hytter og oplag af dybstrøelse tilsammen på ca. 760 m2 med afløb til gyllebeholder og 
ensilageplansiloer udvides med 870 m2. 
 
Kalve fra 0 – 1 mdr. går i enkelthytter, og fra 1 – 2 mdr. i fælles kalvehytte. Fra 2 mdr. 
til ca. 1 måned før kælvning er kalve og opdræt udliciteret til kviehotel. 
 
I ansøgt drift bliver der kælvningsafdeling i dybstrøelsesstalden. 
 
Udliciteringen af kalve og opdræt skal ske gradvist i takt med at antallet af køer øges og 
pladsen i staldene gør det nødvendigt. Udviklingen er illustreret ved 3 etaper af dyrehol-
det: 
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• Etape 1: Inden for 2 år vil dyreholdet være udvidet til ca. 250 køer, 60 småkalve, 
190 opdræt (6-24 mdr.) og 125 tyrekalve, i alt 460,61 DE. 

• Etape 2: Indenfor ca. 4 år vil dyreholdet være udvidet til ca. 320 køer, 81 små-
kalve, 81 opdræt (18-24 mdr.) samt 160 tyrekalve (40-55 kg), i alt 522,94 DE. 

• Etape 3: Senest 5 år efter at godkendelse er meddelt, vil dyreholdets sammen-
sætning være som ansøgt, i alt 523,34 DE. 

 
Der er indsendt beregninger i husdyrgodkendelse.dk for alle tre etaper, der dokumente-
rer ammoniakemission, lugtbelastning, fosforberegning, nitratberegning (overfladevand) 
og nitratberegning (grundvand). Beregningerne er vedlagt som henholdsvis bilag 1.9 og 
bilag 1.10. Endvidere er redegjort for gødningsmængden, opbevaringskapacitet samt 
antallet af transporter i alle tre etaper. 
 
Ny sengestald er i ansøgningen indrettet med fast gulv, 2 % hældning og skrabning hver 
2. time og lukket ajlerende. Denne gulvtype er dog ikke særlig god når der anvendes 
sand i sengebåsene som det er tilfældet på Trekroner 16. Nye gulvtyper er på vej til at 
blive godkendt og det forventes at der inden staldbyggeriet går i gang på Trekroner 16 er 
udviklet, afprøvet og godkendt nye gulvtyper som har samme ammoniakfordampning 
som den valgte gulvtype (4 %). Ansøger ønsker mulighed for at vælge den gulvtype som 
samlet set vurderes at være den bedste med uændret ammoniakfordampning (4 %). 
 
Malkestald etableres i eksisterende sengestald, som fremadrettet - udover malkestalden 
med opsamlingsområde - kommer til at rumme et aflastningsområde med dybstrøelse 
med lang ædeplads med spalter til syge køer og nykælvere. Opsamlingsområdet har 
spaltegulv og ringkanalsystem.  
 
Eksisterende dybstrøelsesstald bliver også fremadrettet kælvningsafdeling stadig med 
dybstrøelse. Kalvebokse er også med dybstrøelse. Overalt hvor der er dybstrøelse er det-
te valgt af dyrevelfærdsmæssige årsager. 
 
Beregningerne i www.husdyrgodkendelse.dk viser, at det generelle ammoniakreduktions-
krav på 20 % overholdes.  
 
Flere eksisterende BAT teknologier er på nuværende tidspunkt fravalgt af ansøger, der er 
af den opfattelse, at der fortsat er mange indkøringsvanskeligheder, da flere af teknik-
kerne er nye og under udvikling. Gylleforsuring medfører ifølge flere anlægsejere nye og 
kraftigere lugtgener på ejendommen, hvilket ansøger ikke har interesse i. Endvidere 
medfører forsuring af gylle, at det fremadrettet bliver sværere at overgå til økologi, så-
fremt det skulle være ønsket. Gylleforsuring kan desuden ikke med optimalt udbytte an-
vendes i kombination med et fast gulv. Et forsuringsanlæg har kun berettigelse i en spal-
testald med ringkanal eller bagskyl. Denne gulvtype er der på Trekroner 16 kun i malke-
staldens opsamlingsområde, og forsuringsanlæg er derfor ikke rentabelt. 
 
Gyllekøling vil ikke være relevant, da der på nuværende tidspunkt ikke findes forsøg, der 
viser, at gyllekøling har en effekt i kvægstalde.  
 
Vurdering 
Der fastsættes vilkår med grænser for husdyrbrugets maksimale produktion, som svarer 
til det ansøgte, og der stilles vilkår for i hvilket omfang produktionen kan tillades at vari-
ere. 
 
Aabenraa kommune har gennemgået de indsendte beregninger og redegørelser for en 
etapevis udvidelse, hvor udliciteringen af kalve og opdræt skal ske gradvist i takt med at 
antallet af køer øges. 
 
Det fremgår af materialet: 
 

• at ammoniakemissionen er højest for den ansøgte produktion (etape 3), 
• at genekriteriet for lugtemissionen er overholdt for alle etaper, 
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• at de generelle beskyttelsesniveauer for fosfor og nitrat til overfladevand samt ni-
trat til grundvandet er overholdt for alle etaper, 

• at der produceres mest gylle i etape 3, 
• at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet i alle etaper, 
• at antallet af transporter er højest i etape 3, der er dog forskel på fordelingen af 

gødningstransporterne, da der er mere dybstrøelse i etape 2 end i etape 3. 
   
På den baggrund har Aabenraa Kommune vurderet, at det kan godkendes, at der er flere 
kalve og opdræt på ejendommen indtil antallet af køer har nået det ansøgte niveau. 
 
Renovering og nyetablering af stalde skal udføres i overensstemmelse med reglerne i den 
gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Endvidere skal indretning og drift af eksiste-
rende og fremtidige stalde ske i henhold til bekendtgørelsens regler. 
 

Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at kravet om 20 % reduktion af ammoniak-
emissionen overholdes.  
 
I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat krav til ammoniakemissionen fra 
stald og lager, samt for ammoniakpåvirkningen i den omgivende natur. I nedenstående 
afsnit ”Ammoniak og natur” er foretaget en nærmere vurdering af disse forhold. 
 
Med henblik på at reducere staldanlægs ammoniakfordampning er i BAT – grundlaget 
(BAT – Byggeblade) udpeget nogle teknikker, der vurderes i tilstrækkeligt omfang at 
imødekomme disse intentioner.  
 
For malkekøer er to gældende BAT – blade for stalde: Forsuring af kvæggylle jf. BAT-blad 
Ma.St.01: v2 05-09 og Præfabrikerede drænede gulve med skraber, jf. BAT-blad 
Ma.St.02.  
 
Eksisterende sengestald (1.1.1) 
Den eksisterende sengestald fra 1978 ombygges til malkestald med opsamlingsområde, 
med spaltegulv og et aflastningsområde med dybstrøelse og lang ædeplads med spalter. 
 
Kommunen vurderer, at dybstrøelse til enkelte køer eller kvier, der har behov for aflast-
ning, er BAT af hensyn til dyrevelfærd. 
 
Dybstrøelse (1.1.2) 
Eksisterende dybstrøelsesstald bliver fremadrettet kælvningsafdeling med dybstrøelse, 
og kalvehytter er også med dybstrøelse. Det oplyses, at dybstrøelse er valgt af dyrevel-
færdsmæssige årsager. 
 
For små- og tyrekalve opererer Husdyrgodkendelse.dk alene med dybstrøelse som muli-
ge staldsystemer. Der er herudover ikke fastlagt BAT – krav for staldsystemer til denne 
dyregruppe. På det foreliggende grundlag finder kommunen derfor, at de anvendte sy-
stemer er BAT. 
 
Dybstrøelsesafdelingerne til enkelte køer eller kvier vurderes, som nævnt, også at være 
BAT af hensyn til dyrevelfærd. 
 
Ny sengestald med fast gulv, 2 % hældning og skrabning hver 2. time (1.1.3) 
Ny sengestald er i ansøgningen indrettet med fast gulv, 2 % hældning og skrabning hver 
2. time. Den valgte gulvtype vil jf. bilag 3 til Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen om 
tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug medføre en reduktion i ammoniakfor-
dampningen på ca. 50 % sammenlignet stald med ringkanal. Som det fremgår af oven-
stående ønskes der mulighed for at anvende en anden gulvtype, hvis en sådan bliver 
afprøvet og godkendt med samme eller mindre ammoniakfordampning inden staldbygge-
riet går i gang. 
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I forbindelse med offentliggørelsen af en række BAT-blade pr. 1. juni 2009, herunder 
svovlsyrebehandling af kvæggylle, har Miljøstyrelsen tilkendegivet, at BAT-bladene hand-
ler om, hvilke teknologier der kan være relevante at tage i betragtning når kommunen 
skal vurdere, hvad der i de konkrete tilfælde skal betegnes som BAT. 
 
Det fremgår af ovennævnte BAT-blade, at begge de to teknikker vurderes at kunne med-
føre en reduktion i ammoniakfordampningen på ca. 50 % sammenlignet med reference-
systemet, som er løsdriftstald med sengebåse og spaltegulv i gangarealer, samt ringka-
nal under spaltegulvet. 
 
Det er kommunens vurdering, at det valgte staldsystem er BAT i relation til ammoniak-
fordampning, og at gylleforsuring eller præfabrikerede drænede gulve ikke tilskrives bed-
re præstationer for denne forureningstype. I BAT-bladenes gennemgang indgår en række 
andre parametre, hvoraf der dog kun er få parametre, hvor der kan sammenlignes mel-
lem systemerne. Det er kommunens vurdering, at der ikke er væsentlige præstationsfor-
skelle på de sammenlignelige parametre, bortset fra, at gylleforsuring anføres at medføre 
merinvesteringer i forhold til referencesystemet, mens præfabrikerede gulve vurderes at 
være billigere.  
 
Gylleforsuring er opgraderet til BAT pr. 1. juni 2009, hvor teknikken tidligere kun var 
BAT-kandidat pga. de relativt store omkostninger. Under inddragelse af proportionali-
tetsprincippet finder kommunen ikke, at der er så væsentlige miljømæssige forskelle på 
de forskellige systemer, at husdyrbruget bør pålægges meromkostningerne ved at an-
vende gylleforsuring i stedet for det ansøgte staldsystem.  
 
Det er således kommunens samlede vurdering, at husdyrbruget med hensyn til staldsy-
stem i den fremtidige staldtilbygning har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fo-
rebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknologi.  
 
Kommunen finder, at der skal stilles vilkår om, at skrabeanlæg skal skrabe mindst hver 
2. time og sikre effektiv fjernelse af gødning. 
 
Det fremgår af Miljøstyrelsens udtalelser om krav til anvendelse af BAT, at hensigten ikke 
er, at virksomheden skal pålægges en bestemt løsning, idet BAT - betragtningen vedrø-
rer forureningsniveauet. Aabenraa Kommune finder derfor, at der kan etableres et andet 
gulvsystem, der er afprøvet og godkendt af Miljøstyrelsen til samme eller mindre ammo-
niakfordampning. Der stilles dog vilkår om, at Aabenraa Kommune skal acceptere et an-
det gulvsystem, inden det etableres. Til det formål skal der sendes en beskrivelse af det 
valgte gulvsystem til Kommunen senest 1 måned inden byggeriet sættes i gang. 
 
Idet det i øvrigt forudsættes, at renovering, nyetablering og drift af staldanlæg sker som 
oplyst og i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, finder 
kommunen ikke anledning til at fastlægge videre regulering ved vilkår.    
 
Vilkår  
 

6. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldaf-
snit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel 
dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkårene 8, 9 og 10. Dyre-
enheds-omregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 
9. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for 
mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dy-
reenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. 
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Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Vægt/alder/
mælkeydelse 

Stipladser 

(antal 
individer) 

DE 

1.1.1 

Eksisterende 
sengestald 

Malkekøer 

Dybstrøelse, lang 
ædeplads med spalter  

(kanal, bagskyl eller 
ringkanal) 

10.200 kg 23 32,6 

1.1.2. 

Dybstrøelses-
stald 

Opdræt 
Dybstrøelse 

(hele arealet) 
23,5 - 24 mdr. 8 5,0 

Malkekøer 
Dybstrøelse 

(hele arealet) 
10.200 kg 12 17,0 

1.1.3. 

Ny sengestald 

Malkekøer Fast gulv, 2 % hældning, 
skrabning hver 2. time 

10.200 kg 321 454,2 

Opdræt 
Fast gulv, 2 % hældning, 
skrabning hver 2. time 23 – 23,5 mdr. 9 5,5 

1.1.4. 

Kalvehytter 

Tyrekalve 
Dybstrøelse 

(hele arealet) 
40 – 55 kg 178 1,7 

Småkalve 
Dybstrøelse 

(hele arealet) 
0 – 2 mdr. 31 7,3 

Sum     523,3 

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

årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående 
tabel. 

 

8. Afgangsvægten for slagtekalve kan variere, så længe det maksimale antal 
DE i slagtekalve ikke overskrides. 

 

9. Dyreholdet kan udvides i etaper som ansøgt jf. nedenstående tabel. 
 

Stald nr. Dyrehold Etape 1 Etape 2 Etape 3 

1.1.1. Eksisterende sengestald 

Dybstrøelse, lang ædeplads 
med spalter 

Malkekøer 16 16 23 

1.1.2. Dybstrøelsesstald 

Dybstrøelse (hele arealet) 

Opdræt, 23,5 - 24 mdr. 8 8 8 

Malkekøer 10 12 12 

Småkalve, 2 – 6 mdr. 40 54  

1.1.3. Ny sengestald 

Fast gulv, 2 % hældning,  

skrab hver 2. Time 

Malkekøer 224 292 321 

Opdræt, 6 – 23,5 mdr. 182   

Opdræt, 18 – 23,5 mdr.  73  

Opdræt, 23 – 23,5 mdr.   9 

1.1.4. Kalvehytter 

Dybstrøelse (hele arealet) 

Tyrekalve, 40 – 55 kg 125 160 178 

Småkalve, 0 – 2 mdr. 20 27 31 

DE  460,6 522,9 523,3 
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10. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrelse 
2 år, 4 år og 5 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og når besætningen 
er nået op på 523,3 DE. 

 

11. I den nye sengestald (1.1.3) skal gulvene i gangarealerne bestå af fast gulv 
med 2 % hældning med et skrabeanlæg, der kører mindst hver 2. time. 
Anvisningerne i byggeblad nr. 107.04-22 omkring pladsstøbte gulve skal 
følges. 

 

Alternaivt skal Aabenraa Kommune acceptere et andet gulvsystem med max 4 
% ammoniakemission, inden det etableres. Til det formål skal der sendes en 
beskrivelse af det valgte gulvsystem til Kommunen senest 1 måned inden byg-
geriet sættes i gang. 
 

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

 

13. Kalvehytter skal være placeret på fast bund med afløb til opsamlingsbehol-
der. 

4.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der er naturlig ventilation i alle stalde. 
 
Vurdering 
For intensiv fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse er i EU-regi i 2003 udar-
bejdet en BREF - note, som anfører, hvad der betragtes som BAT (Best Available Tecni-
que) i forbindelse med en række produktionsforhold, herunder driftsstyring, staldindret-
ning, vand- og energiforbrug mv. Skov og Naturstyrelsen anfører i husdyrvejledningen, 
at der også for produktion af andre husdyrtyper (herunder kvæg) skal ske tilsvarende 
inddragelse af BREF’ens BAT – aspekter i det omfang, det er relevant. 
 
Det fremgår af BREF – noten, at det bl.a. er BAT at reducere energiforbruget ved at an-
vende naturlig ventilation, hvor dette er muligt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer således, at husdyrbruget anvender BAT ved naturlig venti-
lation, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår til dette.  

4.3 Fodringsteknik  
Redegørelse 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fod-
ring. I nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger om foder, hvorved www.husdyr-
godkendelse.dk beregner på baggrund af normtal.  
 
Der er ikke indtastet oplysninger om foder i ansøgt drift, da foderkorrektion ikke ønskes 
anvendt som et af de ammoniakreducerende tiltag. 
 
Foder til kvæg består af ca. 55 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsageligt majs og græs, 
samt indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i kombination med for-
skellige råvarer som f.eks. sojaskrå, rapsprodukter, korn, roepiller m.m. Foderplanen 
afstemmes med en mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næringsstof-
fer. 
 
Fodersammensætningen afstemmes i forhold til dyrenes biologiske behov (kalv, kvie, 
malkende ko, goldko, slagteko og evt. slagtekalv). For at opnå så præcis en næringsstof-
sammensætning som muligt, udtages der analyser af grovfoderet, som ligger til grund 
for sammensætningen af det indkøbte foder. Optimeringen af foderplanen sker bl.a. på 
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protein, så overforsyning såvel som underforsyning undgås. Overforsyning med protein 
medfører en belastning på miljøet, men det overbelaster også koen. 
 
På mineralsiden kan der ud fra bedriftens aktuelle grovfoderanalyser af mineralstofpro-
ducenten udarbejdes specielt sammensatte mineralblandinger, der opfylder normerne til 
dyrenes behov for alle mikro- og makromineraler, heriblandt fosfor, samt vitaminer. An-
søger er interesseret i, at ovenstående er i orden, da ubalance i foderets sammensætning 
betyder forringelse af foderudnyttelsen og dermed forringelse af det økonomiske udbytte. 
 
Der etableres et nyt råvarehus ved nordligste eksisterende ensilageplansilo og maskin-
hus. Her skal opbevares soja, raps, roepiller, korn, mineraler halm og lign. I foderladen 
tippes rapskager, roepiller og sojaskrå af i køresiloer. 
 
Pt. opbevares kraftfoder mv. i lade / dybstrøelsesstald. 
 
Vurdering 
Det er forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre effektiv fodring til reduktion af ud-
skillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer mod-
svarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige.  
 
Grundlaget for reduktion i næringsstofforurening er i lovgivningen baseret på, at der kan 
anvendes differentierede virkemidler, hvoraf fodring er ét. Da der herudover ikke er fast-
lagt BAT – krav for fodring af kvæg, betragter kommunen normtallene, som anvendes på 
ejendommen, for at være BAT, indtil evt. konsistente BAT – niveauer bliver udmeldt fra 
retningsgivende referencer, jf. det nedsatte teknologiudvalg. 
 
Foderets indhold af råprotein og fosfor har betydning for koncentrationen af næringsstof-
fer i gødningen og påvirker herved ansøgningsskemaets beregninger af emissioner fra 
stalde og lager, samt gødningsbelastningen på udbringningsarealerne. Der stilles ikke 
vilkår til fodring, idet ansøger har angivet 0 i de felter, der specificerer fodringen i ansøg-
ningsskemaet. 
 
I nedenstående afsnit om ”Støv” og ”Fluer og skadedyr” er foretaget en vurdering af for-
urening i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder. 

4.4 Opbevaring af ensilage 
Redegørelse 
Ensilage opbevares i plansiloer med fast bund. Ansøgningen omfatter forlængelse af ek-
sisterende enisilageplansiloer. Der er pt. 1.450 m2 plansiloer, og udvidelsen bliver på ca. 
870 m2. 
 
Inden udvidelsen ledes ensilagesaft og overfladevand fra plansiloerne til gyllebeholder. 
Efter udvidelsen ledes ensilagesaft og overfladevand til den mindste gyllebeholder, som 
herefter anvendes som særskilt beholder, hvorfra væsken udsprinkles. Se nærmere her-
om i afsnit 4.6. 
 
Efter udvidelsen vil der ikke være ensilage i markstak. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af ensilage i ensilagepladser med afløb til 
opsamlingsbeholder giver væsentlig mindre påvirkning til omgivelserne end opbevaring i 
markstak. 
  
Der fastsættes vilkår om, at ensilage straks skal overdækkes. Idet det forudsættes, at 
etablering, indretning og drift af ensilagepladserne i øvrigt sker som oplyst og i overens-
stemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, finder kommunen ikke an-
ledning til at fastlægge videre regulering ved vilkår i nærværende afgørelse.     
 
Vilkår 
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14. Alt ensilage skal opbevares i plansiloer og overdækkes med lufttæt materia-

le umiddelbart efter ilægning i siloen. 

4.5 Energi- og vandforbrug 
Redegørelse 
Samlet energiforbrug i nudrift og efter udvidelsen (skønnede mængder): 
 
Tabel 5 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 130,000 kWh 300,000 kWh 

Dieselolie til markbruget 12.000 l 15.000 l 

Fyringsolie til stuehuset 4.000 l 4.000 l 

 
Strømforbruget i en kvægbesætning knytter sig til malkekøerne og mælkeproduktionen. 
Da størsteparten af dyreholdet på Trekroner 16 i ansøgt drift er malkekøer, vil strømfor-
bruget ikke stige proportionalt med forøgelsen af DE på ejendommen. 
 
Der anvendes der pt. ca. 4.000 liter fyringsolie til opvarmning af stuehuset, mens stalden 
ikke er opvarmet. 
 
Energiforbruget pr. DE er generelt lavt i en kvægbesætning, idet staldene ikke opvarmes 
og som regel ventileres naturligt.  
 
For at spare på energien på Trekroner 16 er der naturlig ventilation i staldene, hvilket 
medfører, at der ikke bruges energi til ventilation.  
 
For at spare yderligere på energien anvendes lavenergibelysning med lysstofrør fremad-
rettet. Bevægelsessensorer styrer den udendørs belysning i perioden fra kl. 5 til 19. 
Udenfor dette tidsrum, er sensorer afbrudt, men belysning kan tændes på kontakt. 
 
Der er vågelys i staldene om natten, og der er automatiseret tænd og sluk af lys i stalde-
ne. Endvidere bruges solen som lyskilde i videst muligt omfang. Dette sker ved at have 
størst muligt lysindfald og lyse farver i stalden.  
 
Mælkerummet er isoleret. Der er mælketank på 20 m3. Køling af mælken sker med vand 
fra isbank. Overskudsvarmen er planlagt udnyttet til opvarmning af drikkevandet til dy-
rene. 
 
Logistikken i forbindelse med fodring er indrettet, så afstanden giver færrest muligt 
driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. 
 
I markbruget udføres der så vidt muligt flere arbejdsopgaver på én gang. 
 
Samlet vandforbrug i nudrift og efter udvidelsen (skønnede mængder): 
 
Tabel 6 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 5.000 m³ 12.000 m³ 

Rengøring af malkestald 250 m³ 600 m³ 

Rengøring af landbrugsmaskiner 15 m³ 15 m³ 
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Sprøjtning, markbrug 20 m³ 20 m³ 

Markvanding Ca. 6.500 m3 Ca. 6.500 m3 

I alt vandforbrug, eksl. markvanding 5.285 m³ 12.635 m³ 

 
Højtydende køer har et meget stort vandforbrug, og dyreholdet på Trekroner 16 består 
mest af køer.  
 
Ejendommen er vandforsynet fra Bolderslev vandværk og vandværksvandet anvendes 
overalt på ejendommen undtagen til markvanding.  
 
Der er indvindingstilladelse til 20.000 m3 fra boring på Trekroner 16 samt 33.000 m3 fra 
boring ved Grøntoftvej (egen bygningsløs ejendom). Vandforbruget til markvandingen 
ændres ikke som følge af udvidelsen. 
 
Nærmeste vandforsyningsboring (egen markvandingsboring) er placeret ca. 19 m nord 
for Trekroner, nordvest for vestligste indkørsel. Vandindvindingsanlæg fremgår af bilag 
1.3 
 
Tilladelse til markboring er meddelt den 18. juli 1995 til 20.000 m3 vand om året. Tilla-
delsen udløber den 31. december 2010. Tilladelsen skal søges fornyet ved Aabenraa 
Kommune. 
 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. 
 
Landbrugsmaskiner vaskes med højtryksrenser. 
 
Vandaflæsning foretages 2 gange om året, så ikke synlige lækager kan registreres. 
Der er installeret drikkekar med stor vandoverflade, hvilket minimerer drikkevandsspild. 
 
Der sker genindvinding af vand fra køling af mælketanken.  
 
Ansøger har ikke yderligere forslag til vandbesparende foranstaltninger. Det er vurderet, 
at andre vandbesparende foranstaltninger ikke giver en vandbesparende (og dermed 
miljømæssig) gevinst, der står mål med initialinvesteringen.  
 
BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der tilsvarer 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion. På baggrund af ovenstående vurderes det, at ansøger bruger 
BAT indenfor management. 
 
Vurdering 
Med henblik på at reducere energi- og vandforbruget er i EU’s BREF - note for intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse udpeget nogle teknikker, som anfører, 
hvad der betragtes som BAT (Best Available Tecnique). Disse aspekter skal tilsvarende 
inddrages for kvægbrug i det omfang det er relevant. 
 
Det fremgår af BREF – noten, at det bl.a. er BAT at reducere energiforbruget ved at an-
vende naturlig ventilation, hvor dette er muligt, og at anvende lavenergi-belysning. Beg-
ge tiltag anvendes på Stenløkke. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at det er BAT at genvinde varme fra mælkekø-
ling, og at sparer på strømmen ved at anvende naturligt lys og ved automatisk slukning 
af kunstigt lys. 
 
Det fremgår videre af BREF – noten, at det bl.a. er BAT at reducere vandforbruget ved at 
rengøre udstyr med højtryksrenser og finde en balance mellem rengøring af stald og ud-
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styr og brug af så lidt vand som muligt, at udføre regelmæssig kalibrering af drikke-
vandsanlægget for at undgå spild og at føre journal over vandforbrug.  
 
Stenløkke anvender kun lidt vand til rengøring af stald og meget lidt til rengøring af ma-
skiner, og der føres journal over vandforbruget to gange årligt.  
 
Jævnligt eftersyn af drikkevandsinstallationer så utætheder og vandspild kan forhindres 
eller hurtigt afhjælpes er også i overensstemmelse med BAT i BREF-noten. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at kalibrering af drikkeanlægget ikke er rele-
vant, hvis der anvendes drikkesystemer, hvor det maksimale flow passer til de forskellige 
dyrs drikkehastighed, og som afbryder vandtilførslen, når dyrene ikke drikker.  
 
Det vurderes, at husdyrbruget har foretaget relevante foranstaltninger til begrænsning af 
energi- og vandforbruget, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår hertil. Det 
vurderes også, at de anførte ændringer i forbruget af energi og vand, som udvidelsen vil 
medføre, ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Der stilles vilkår om, at energi- og vandforbruget skal ligge indenfor rammerne af det 
oplyste. 
 

Vilkår  
 

15. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 
 

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

 

17. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 300.000 
kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes 
der en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ik-
ke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal 
fremvises ved tilsyn. 

 

18. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekø-
leanlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes såle-
des, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumente-
res i mindst 5 år.  

 

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

 

20. Hvis vandforbruget (ekskl. markvanding) på årsplan stiger med mere end 
10 % ud over 12.650 m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsda-
to 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. 

4.6 Spildevand, samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevandsmængder i nudrift og efter ansøgningen er oplyst i skemaet herefter: 
 
Tabel 7 Spildevand 

Spildevandstyper 
m³ /år 
før udvi-
delse 

m³ /år efter 
udvidelse 

Afledes til 

Rengøringsvand, drikkevandsspild mv.  406 m³ Ca. 1.100 m³ Gyllebeholder* 
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Overfladevand betonplads kalvehytter 
(500 m2) 0 m³ Ca. 355 m³ Gyllebeholder 

Overfladevand fra betonplads til fast 
gødning (260 m2) 

 Ca. 104 m³ Gyllebeholder* 

Vand fra påfyldeplads ved gyllebeholder 35 m³ 35 m³ Gyllebeholder* 

Vand fra vask af maskiner 10 m³  
Gyllebeholder 

 

Vand fra vask af maskiner uden gødning  10 m³ 
Særskilt be-

holder 

Vand fra ensilagepladser og øvrige be-
fæstede arealer 3.080 m2 (nudrift) 

2.156 m3  Gyllebeholder 

Vand fra ensilagepladser (2.316 m3)  1.621 m3 Særskilt be-
holder 

Vand fra forplads og befæstede arealer 
1.530 m2 (ansøgt) 

 1.071 m3 Særskilt be-
holder 

Vand fra udendørs foderborde (780 m2)  546 m3 
Særskilt be-

holder 

Sanitært spildevand fra toilet  5 m3  
Dræn via. sep-

tiktank 

Badevand fra mandskabsrum  25 m3 Gyllebeholder 

*Spildevandsmængderne er inkluderet i normen. 
 
Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.4.   
 
Malkecenteret rengøres efter hver malkning (2 gange dagligt). Der installeres nyt malke-
anlæg i forbindelse med udvidelsen, men det er uvist, hvilket anlæg der vælges, hvorfor 
det ikke er muligt at oplyse navnet på rengøringsmidlerne der anvendes efter udvidelsen. 
De valgte midler vil kunne blive ændret jf. den generelle udvikling og markedsmekanis-
mer. Vand fra vask af malkeanlæg og mælketank indeholder surt og basisk rengørings-
middel. Der anvendes almindelig opvaskemiddel til generel rengøring. Desuden anvendes 
alm. maskinvaskemiddel til vask af patteklude.  
 
Overfladevand fra ensilagepladser og betonplads foran ensilagepladser samt vand fra 
udendørs foderborde ledes til særskilt blokstensbeholder på 450 m3. Foderborde fejes 
hver dag.  
 
Vask af fodervogn og andre maskiner foregår på betonplads mellem maskinhus og eksi-
sterende ensilagepladser, og afledes til ensilagesaftbeholder. Generelt vaskes alle mobile 
maskiner ca. 2 gange om året (traktor, fodervogn, gummiged, minilæsser mv.). Maskin-
station står for det meste af markarbejdet herunder gylleudbringning og ensilering samt 
sprøjtearbejdet. På vaskepladsen vaskes således alene maskiner uden gødningsrester. 
 
Vandet fra særskilt beholder udvandes på de omkringliggende arealer 3-2, 3-1 og 3 med 
sprinkleranlæg. Opbevaringskapaciteten i beholderen er på 1½ måned.  
 
Nyt toilet placeres i mellembygning. Spildevand fra toilet afledes til eksisterende septik-
tank. Alternativt ønskes mulighed for, at der kan etableres en ny opsamlingsbeholder til 
spildevand fra toilettet, hvis dette findes mest hensigtsmæssigt, da den eksisterende 
septiktank er placeret syd for stuehuset og derfor ligger langt fra, hvor det nye toilet øn-
skes etableret. 
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Tagvand fra bygninger ledes for størstedelens vedkommende til regnvandsledning syd for 
eksisterende bygninger. I forbindelse med nyt staldbyggeri lægges drænet uden om stal-
den i tætte rør i en afstand af mindst 15 m fra stalden.  
 
Tabel 7a Tagvand til regnvandsledning 

Stuehus 149 m2 

Carport 36 m2 

Løsdriftsstald 1.458 m2 

Ny sengestald med drivgang og udendørs foderborde 4.080 m2 

 5.723 m2 

 
Afvanding af et areal på 5.723 m2 svarer til ca. 4.000 m3 vand om året. 
 

Tabel 7b Tagvand til jord, vejgrøft og dræn 

Maskinhus 320 m2
 

Dybstrøelsesstald 990 m2
 

Mellembygning (tidligere kalvestald) 31 m2
 

Halmlade 775 m2
 

Råvarehus 200 m2
 

 2.316 m2
 

 
Afvanding af et areal på 2.316 m2 svarer til ca. 1.620 m3 vand om året. 
 
Vurdering 
I spildevandsbekendtgørelsen defineres spildevand som alt vand, der afledes fra beboel-
se, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. Tag- og overfladevand defi-
neres som regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Tag- og 
overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regn-
vand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden 
sammensætning. 
 
Nedsivning eller udledning direkte til vandløb af overfladevand, som kan være forurenet 
fra driften, kræver tilladelse efter bekendtgørelsens kapitel 12.  
 
Der stilles derfor vilkår om, at overfladevand fra arealer, hvor der kan ske spild med 
gødning eller forurenende foder eller opstå anden forurening, ikke må afledes til dræn, 
vandløb eller nedsivning, samt at afledningen af ejendommens overfladevand ikke må 
udvides, inden kommunen har meddelt tilladelse hertil. 
 
Der stilles endvidere vilkår om, at vask af traktorer og øvrige landbrugsmaskiner skal ske 
på den befæstede vaskefyldeplads med afløb til særskilt beholder, som ansøgt. 
 
Beholderen, der anvendes til ensilagesaft og overfladevand fra ensilagepladser og befæ-
stede arealer, har en kapacitet på lidt mere end 1½ måned.  
 
Dette er i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05. Aabenraa 
Kommune finder, at en opsamlingsbeholder, der har en kapacitet på 1½ måned kan 
etableres uden rørforbindelse til gyllebeholder. Vandet skal således pumpes / transporte-
res til gyllebeholder i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet i beholderen f.eks. i 
forbindelse med længere tids frostvejr.  
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Det er oplyst, at væske fra beholderen udvandes på de omkringliggende arealer med 
sprinkleranlæg, hvilket betyder, at der ikke må tilføres husdyrgødning til beholderen, der 
stilles vilkår i overensstemmelse med dette.  
 
Udvanding af overfladevand med ensilagesaft skal udføres i overensstemmelse med kapi-
tel 9 i husdyrgødningsbekendtgørelsen på arealer med afgrøder. 
 
Kommunen finder umiddelbart, at der skal etableres ny samletank til et evt. fremtidigt 
toilet i stalden. Inden toilet og bad i stalde etableres, skal der søges tilladelse hos kom-
munen til afledning af vand herfra. 
 
Idet det i øvrigt vurderes, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndte-
ring af spildevand er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra 
driftsmæssigt spildevand, finder kommunen ikke anledning til at stille videre krav i nær-
værende afgørelse. 
 
Vilkår 
 

21. Overfladevand og ensilagesaft fra ensilagepladsen og befæstede arealer 
skal opsamles i en beholder på mindst 450 m3 (nr. 8 i bilag 1.2), der er pla-
ceret sydvest for ensilagepladsen. Opsamlingsbeholderen skal tjekkes lø-
bende for at sikre at den ikke løber over. 

 

22. Der må ikke tilføres husdyrgødning til beholder nr. 8 i bilag 1.2. 
 

23. Oplag af gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, så-
ledes at de ikke kan ledes til jord, grundvand, afløbssystemet hvis der måt-
te ske udslip. 

 

24. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, 
skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevan-
det til opsamlingsbeholder. 

4.7 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen da opgaven udføres af maskinstation 
med deres udstyr. Og der foregår ikke påfyldning af sprøjtemidler eller rengøring af 
sprøjte på ejendommen.  
 
Tabel 8 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin mv. 

Type Opbevaringssted Mængder pr. år 
Oplagret 
mængde 

Kunstgødning Ingen Ca. 30 tons 0 
Smøreolie Maskinhus 20 l 50 L 

Medicin 
Kontor, teknik og 
mandskabsbygning 

5 L 500 ml 

Plantebeskyttelsesmidler Ingen 0 0 

Kemikalier (rengøring) Kontor, teknik og 
mandskabsbygning 

1000 L < 500 L 

 
Olieskift på maskiner foretages normalt ved serviceeftersyn, hvorfor der kun er et mindre 
oplag af olie på ejendommen.  
 
Kemikalier og vaskemidler, som anvendes til rengøring og vask af malkeanlægget opbe-
vares i teknikrummet ved malkestalden.  
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Vurdering 
Aabenraa Kommunen vurderer, at det ved vilkår bør sikres mod forurening fra oplag af 
kemikalier. Der stilles derfor vilkår om, at kemikalier skal opbevares således, at væsker 
ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske 
udslip. Samt at der skal forefindes materiale til opsugning og opsamling af spild. 
 
Vilkår 
 

25. Der må ikke opbevares sprøjtemidler på ejendommen. 
 

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

 

27. Der skal forefindes egnet opsugningsmateriale på ejendommen til opsam-
ling af eventuelt spild. 

4.8 Affald 
Redegørelse 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 9 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumente-
res overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kom-
munens regulativer. 
 
Fast affald vil typisk inkludere elementer som tom emballage fra vaskemidler, skyllemid-
ler, fodermineraler, gummihandsker, plasthandsker, vat, papir, pap og plast fra emballa-
ge, overdækningsplast, lysstofrør, elpærer, papir, medicinrester, emballage fra medicin 
og andre medikamenter (ormekur, fluestrips osv.). Affald der kan genbruges, bortskaffes 
så vidt muligt til genbrug. 
 
I efterfølgende tabel er oplyst skønnede affaldsmængder samt opbevaringssted og mod-
tageanlæg: 
 
Tabel 9 Affald 

Affaldstype 
Opbevarings-

sted 
Transpor-

tør 
Modtageanlæg Mængder 

EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Olie- og kemi-
kalieaffald: 

      

Spildolie - - - 0 13.02.08 06.01 

Olie- og brænd-
stoffiltre 

- - - 0 16.01.07 06.05 

Olietromle Maskinhus Forhandler Forhandler 1 stk.* 15.01.04 56.20 

Rester af bekæm-
pelsesmidler Kemilager ejer Containerplads 0 – 0,5 l 02.01.05 05.12 

Spraydåser Maskinhus Transporte-
rer selv 

Kommunal con-
tainerplads eller 

forhandler 
8 stk. 15.01.10 23.00 

Medicinrester  Kontor / tek-
nikrum 

Dyrlæge Dyrlæge 0,5 l 20.01.32 05.13 

Kanyler i særlig 
beholder 

Kontor / tek-
nikrum 

Dyrlæge Dyrlæge  0,5 l 18.02.02 66.00 

Batterier – alle 
typer  

Stuehus Ejer 

Kommunal con-
tainerplads / 

genbrugsplads 

(farligt affald) 

0,5 l 20.01.33 77.00 
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Fast affald:       

Tom emballage 
(papir/pap) Container 

Henning 
Sejer - 50 kg 15.01.01 50.00 

Tom emballage 
(plast) Container 

Henning 
Sejer - 50 kg 15.01.02 52.00 

Lysstofrør Lade / maskin-
hus 

Ejer Containerplads 25 20.01.21 79.00 

Overdæknings-
plast 

Container Henning 
Sejer 

- 750 kg 02.01.04 52.00 

Jern og metalaf-
fald 

Lade / maskin-
hus Skrothandler Skrothandler 1000 kg 20.01.06 56.20 

Diverse brænd-
bart 

Container 
Henning 

Sejer 
- 50 kg 

Afhængig 
af indhold 

19.00 

Pap Container Henning 
Sejer 

- 50 kg 20.01.01 50.00 

Papir Container 
Henning 

Sejer - 10 kg 20.01.01 50.00 

Glas Container 
Henning 

Sejer - 5 l 20.01.02 51.00 

Europaller og 
éngangspaller af 

træ 
Maskinhus Forhandler i 

retursystem 

Forhandlernet, 
Mammen Er-

hvervsgenbrug, 
Syd og Sønder-
jydsk Affalds-

håndtering eller 
andet godkendt 
modtageanlæg 

Varieren-
de antal 

15.01.03 62.00 

Døde dyr 
Ved eksisterende 
ensilagepladser DAKA DAKA ca. 30 dyr 02.01.02 66.00 

Asbestplader  Maskinhus Ejer Container 
Varieren-
de antal 17.06.05 75.00 

 
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 skovaf-
fald). 
 
Container står på plads ved dybstrøelsesstald. Det forventes at nuværende 400 l contai-
ner udskiftes med en større, så afhentningshyppigheden bliver den samme. 
 
Maskiner serviceres på værksted eller på ejendommen af servicemontør. Spildolien tages 
med retur til værksted. Maskinstation står for det meste af markarbejdet herunder gylle-
udbringning og ensilering samt sprøjtearbejdet. 
 
Døde dyr opbevares på betonplads ved eksisterende ensilagepladser som vist i bilag 1.3. 
Placeringen er i skygge. Nærmeste nabobeboelse ligger i en afstand af ca. 430 m. Plad-
sen er ikke synlig fra offentlig vej hvortil der er ca. 15 m. DAKA afhenter døde dyr efter 
aftale. 
 
Vurdering 
Som et led i udførelse af godt landmandskab, anses korrekt tilrettelæggelse af bortskaf-
felse af produkter og spild for BAT, jf. BAT – grundlaget (EU’s BREF-note for intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse). 
 
Affald skal i henhold til lovgivningen opbevares, håndteres og bortskaffes efter Aabenraa 
Kommunes til enhver tid gældende regulativer og forskrifter. 
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Det er kommunens vurdering, at de valgte metoder kan betragtes som BAT. 
 
Der stilles vilkår om opbevaring af døde dyr. Kommunen vurderer herudover, at kommu-
nens regulativer fastsætter tilstrækkelige krav til opbevaring, håndtering og bortskaffelse 
af erhvervsaffald og farligt affald. 
 

Vilkår 
 

28. Opbevaring af døde dyr skal ske på den i anlægsplanen i bilag 1.3 viste 
plads ved de eksisterende plansiloer. 

 

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

4.9 Olietanke 
Redegørelse 
På ejendommen findes følgende tanke til diesel- og fyringsolie jf. efterfølgende.  
 
Tabel 10 Olietanke 

Olietanke Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank fyringsolie stuehus I carport 1.200 l 2008 008545 5323 

Olietank til dieselolie Maskinhus 1.200 l 2000 104407 586001/81 

 
Vurdering 
Tankene er omfattet af olietankbekendtgørelsen, som fastlægger reglerne for tankenes 
indretning, drift, vedligeholdelse og sløjfning med henblik på at sikre mod forurening. 
Kommunen fører tilsyn efter bekendtgørelsen med, at reglerne overholdes.  
 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af nye olietanke, samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk. 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Kommunen finder, at det ved vilkår bør sikres mod forurening fra oplag af olier og kemi-
kalier. Der stilles derfor vilkår om, at olier og kemikalier skal opbevares således, at væ-
sker ikke kan tilledes jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måt-
te ske udslip. 
 
Endvidere stilles vilkår om, at tankning skal ske på et tæt, befæstet areal og således, at 
spild ikke kan ledes til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, at pumper og slanger 
skal holdes i god stand, og at tankpistol ikke må kunne fastlåses i åben stilling. 
 
Vilkår 
 

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

 

31. Såfremt tanken er placeret i umiddelbar nærhed af regnvandsafløb, vandløb 
mm. skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, der kan rumme tan-
kens indhold. Tanken placeres sådan, at regnvand ikke opsamles i spildbak-
ken. 

 

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

34. Olie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forure-
ning. 

 

35. Ejeren og brugeren af anlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedli-
geholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, 
at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder 
må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller 
understøtningen af overjordiske tanke. 

4.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Redegørelse 
Generelt er anlægget og arbejdsgange tilrettelagt bl.a. med henblik på at minimere risiko 
for uheld og udslip af gylle og kemikalier.  
 
Der er dog altid en lille risiko for gylleudslip i forbindelse med udkørsel og pumpning fra 
stald. Pumpning af gylle fra ny fortank til gyllebeholder sker ved en timerstyret elektrisk 
pumpe. Pumpning af gylle fra eksisterende forbeholder til gyllebeholder sker med trak-
torpumpe. Det tjekkes løbende, om der er plads i gyllebeholderen.  
 
Der er ingen pumpe på beholderne og indløbet er dykket. Opsugning af gylle fra gylle-
tanken sker med en traktordreven pumpefunktion på gyllevognen. Der er flyder på gylle-
vognen, 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 tilstede med deres 
udstyr til at minimere skadens omfang, såfremt der sker en skade. Ved evt. uheld vil der 
tilkaldes hjælp hos kommunens beredskab.  
 
Skulle uheldet være ude og f.eks. en af gyllebeholderne bryder sammen og gyllen løber 
ud på jorden, vil en del af gyllen kunne løbe til grøft ved Trekroner. Det vurderes, at der 
er ekstrem lille sandsynlighed for, at dette vil kunne forekomme. Gyllebeholderne er om-
fattet af tiårsbeholderkontrolordningen og eventuelle fejl og mangler udbedres løbende. 
Der er ingen overfladevandsafløb i nærheden, det tjekkes om der er plads i gylletank før 
der pumpes og der kan ikke ske overløb fra forbeholder.  
 
Ved ny gyllebeholder etableres omfangsdræn. Omfangsdrænenes primære formål er at 
tjekke grundvandstanden, så beholderen ikke tømmes i niveau under grundvandsstand, 
idet tømning under grundvandsstand vil kunne forårsage brud på gyllebeholderens bund-
plade og dermed utæthed. Der er ikke omfangsdræn ved eksisterende elementbeholder 
og ej heller ved blokstensbeholder. 
 
Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at der ikke kan ske uheld, så en gyllevogn vælter 
eller der kommer skybrud efter gylleudbringning. Gyllen til græs og majs nedfældes. Ge-
nerelt 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 
overpumpning – vil opsamling af gylle øjeblikkeligt blive iværksat og beredskabet tilkaldt. 
 
Der kan ligeledes ske strømforstyrrelser/svigt, og til dette vil der i forbindelse med udvi-
delsen anskaffes et nødstrømsanlæg. Derved opstår der ikke risici for at gyllepumpen 
ikke kan igangsættes og kanaler ikke kan tømmes, og at samme situation gør sig gæl-
dende ved at køerne ikke kan malkes. Det er ligeledes muligt at tilkalde maskinstation, 
for tømning af kanaler 
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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.  
 
Olietank til diesel står i maskinhus på betongulv. Under pistolen er fastgjort spand til op-
samling af dryp. Tankene er forsynet med alarm ved fuld tank. 
 
Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med påfyldning og brug af 
olie, forventes at være meget lille. 
 
Vurdering 
Anvendelse af BAT for indretning og drift er med til at forebygge driftsforstyrrelser og 
uheld. Og Aabenraa Kommune vurderer, at der med de beskrevne tiltag er taget nogle 
udmærkede forholdsregler mod forurening af omgivelserne. 
 
Det er endvidere kommunens vurdering, at en beredskabsplan kan give et godt overblik 
over relevante installationer og oplag mv. på ejendommen, samt anvisninger for hand-
ling, som vil kunne reducere forureningsomfanget i tilfælde af uheld. 
 
Kommunen finder, at det bør sikres ved vilkår, at der til stadighed forefindes en opdate-
ret beredskabsplan for ejendommen, der stilles derfor vilkår om, at der til enhver tid skal 
forefindes en opdateret beredskabsplan på ejendommen, der sikrer en effektiv stands-
ning af og oprydning efter evt. uheld, og at denne skal forevises tilsynsmyndigheden på 
forlangende. 
 
Med henblik på at forebygge forurening fra gyllehåndtering er den 9. juli 2008 meddelt 
en ændring til husdyrgødningsbekendtgørelsen (ændring af 30/06/2008 til bekendtgørel-
se nr. 736 af 30/06/2008). Kommunen finder, at bekendtgørelsens regler generelt er 
tilstrækkelige til at sikre mod forurening fra gyllehåndtering i forbindelse med eksisteren-
de gylletanke, hvorfor der i forhold til disse alene stilles vilkår om, at af- og påfyldning af 
gylletanke skal foregå under opsyn. 
 
Når der etableres nye tanke, finder kommunen imidlertid, at der bør stilles større krav til 
anlæggets indretning med henblik på at sikre mod forurening, hvis gyllen ikke suges di-
rekte over i gyllevogn med påmonteret læssekran. Der fastsættes derfor vilkår om, at 
der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder ved den fremtidige 
gylletank, hvis dette ikke er tilfældet. 
 
Endelig stilles der generelt vilkår om, at gyllebeholdere ikke må forsynes med fastmonte-
ret pumpe, at af- og påfyldning af gyllebeholdere skal foregå under opsyn, og at alarm-
centralen og Aabenraa Kommune skal alarmeres i tilfælde af uheld, hvor der er risiko for 
forurening.  
 
Med disse foranstaltninger og regelmæssig vedligeholdelse og kontrol vurderer Aabenraa 
Kommune, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler mod uheld og udslip. 

 
Vilkår 
 

36. Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan som følger bilag 4 i Vej-
ledning fra Skov- og Naturstyrelsen, Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug. Beredskabsplanen skal fremsendes til Aabenraa Kommune se-
nest 1 måned efter udnyttelsen af godkendelsen er påbegyndt. Datoen for 
udarbejdelsen af beredskabsplanen skal fremgå af planen. 

 

37. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt, og 
den skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Datoen for ajourfø-
ringen skal fremgå af planen. 
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38. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle 
medarbejderne. 

 
39. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt 

til straks at anmelde dette til alarmcentralen, tlf.nr. 112 og efterfølgende 
straks at underrette tilsynsmyndigheden, Aabenraa Kommune på tlf.nr. 73 
76 76 76. 

 

40. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, 
skal der etableres en støbt plads ved den ansøgte gyllebeholder 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. 

 

41. Der må ikke monteres og anvendes fast pumpeudstyr på gyllebeholderne. 
 

42. Af - og påfyldning af gyllebeholdere skal foregå under opsyn. 
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5 Gødningsproduktion og –håndtering 

5.1 Gødningstyper og mængder 
Redegørelse 
Der produceres flydende og fast husdyrgødning på husdyrbruget. I efterfølgende tabel er 
angivet mængderne før og efter udvidelsen for hver stald. 
 
Tabel 11 Husdyrgødning 

Stald nr. 
Staldtype 

(gulvtype) 

Husdyrgødning 

Mængde Før 
Husdyrgødning 
Mængde Efter 

Flydende Fast Flydende Fast 

Eksisterende 
sengestald 

Dybstrøelse, kort ædeplads 
med fast gulv 

 442   

Sengestald 2.367    

Dybstrøelse, lang ædeplads 
med spalter   277 280 

Dybstrøelse Dybstrøelse (hele arealet)  382  242 

Ny senge-
stald 

Fast gulv, 2 % hældning, 
skrabning hver 2. time 

  6.915  

Kalvehytter 
Dybstrøelse (hele arealet) 

Fast gødning  14 
 

50 

SUM  2.367 838 7.192 572 

Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af bilag 1.5 Kapacitetsberegning 
 

Jf. standardkapacitetsberegning er der ca. 21,32 m3 gylle / ko, heri er inkluderet 100 l 
drikkevandsspild og 3.000 l rengøringsvand pr. ko. 
 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af 
gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jord-
bundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte.  
 
Når der udbringes husdyrgødning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med han-
delsgødning, er der forbrugt 15-20 % mindre kvælstof end økonomisk optimal mængde. 
Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødningen. Ansøger 
vil derfor søge den mest optimale form for udbringningsteknik og placering i sædskiftet, 
så fordampningen af ammoniak reduceres mest mulig og udnyttelsen af næringsstoffer 
er størst mulig. Ligeledes vil stigende afgrødepriser flytte afgrødernes økonomisk optima-
le kvælstofniveau højere op, og dermed kræve bedre udnyttelse af husdyrgødning på 
bedriftens arealer. 
 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er 
ingen stærkt hældende arealer, og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbe-
ne. 
 
Gylleudbringning sker kun på hverdage og aldrig op til store fester (for så vidt, at der er 
kendskab hertil). 
 
Ansøger vurderer, at de anvendte udbringningsteknikker lever op til BAT. 
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Vurdering 
Med henblik på at reducere ammoniakfordampning og lugt er i BAT – grundlaget (EU’s 
BREF - note og BAT – Byggeblade) udpeget nogle teknikker, som vurderes i tilstrækkeligt 
omfang at imødekomme disse intentioner.  
 
En del af disse teknikker er i en vis udstrækning integreret i den danske lovgivning, hvil-
ket betyder, at danske husdyrbrug i vid udstrækning lever op til BAT - grundlaget. Det 
gælder bl.a. følgende, der ifølge EU’s BREF – note er BAT: 
 

• At føre journal over spredning af uorganisk gødning på markerne. Kravet anses 
for opfyldt ved reglerne i § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække. 

 
• At føre journal over spredning af husdyrgødning på markerne. Kravet anses også 

for opfyldt ved reglerne i § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække. 

 
• At minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere 

mængden af gødningen med afgrødens forventede krav. Kravet anses for opfyldt 
ved reglerne i § 21 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedæk-
ke. 

 
• At tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning 

på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets 
hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og 
dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift. Kravet anses for opfyldt ved reglerne i § 
21 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 

 
• At reducere forurening af vand ved ikke at tilføre gødning til stejlt hældende mar-

ker, kravet anses for opfyldt ved reglerne i § 21 i lov om jordbrugets anvendelse 
af gødning og om plantedække, og ikke at tilføre gødning på arealer, der støder 
op til vandløb (ved at efterlade et stykke jord ubehandlet). Kravet anses for op-
fyldt ved reglerne i § 69 i lov om vandløb. 

 
Ifølge EU’s BREF – note er det endvidere BAT at: 

 
• Sprede gødning så tæt så muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af 

næringsstoffer finder sted. 
 

• Undgå at tilføre gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet, 
frossen eller snedækket. 

 
• Håndtere spredningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor 

det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre følgende: at sprede 
gødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme, 
samt at undgå weekender og helligdage, og at være opmærksom på vindretning i 
forhold til nabohusene. 

 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget med det oplyste omkring bedst mulig ud-
nyttelse af næringsstoffer og udbringningen af husdyrgødning i forhold til arealernes be-
skaffenhed og hensyn til naboer også lever op til de sidstnævnte BAT - krav.  
 
På baggrund af de valgte løsninger (herunder som følge af reglerne i dansk lovgivning) 
og BAT – betragtningerne i BAT – grundlaget, er det således kommunens vurdering, at 
gødning og udspredning kan betragtes som BAT. 
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5.2 Flydende husdyrgødning 
Redegørelse 
Det forventes, at der produceres ca. 7.192 m3 gylle om året, inklusiv drikkevandsspild og 
rengøringsvand og regnvand i gyllebeholdere. Endvidere ledes 355 m3 overfladevand mv. 
til gyllebeholderne. Samlet tilledes således ca. 7.547 m3 om året. 
 
Opbevaringsanlæg og kapacitet for flydende husdyrgødning fremgår af tabellen herefter. 
Der er ikke faste pumpeanlæg på gyllebeholderne. 
 
Tabel 12 Opbevaringskapacitet 

Anlæg 
Kapacitet i 

m³ 

Beholder
kontrol 

Opført 
år 

Over-
dækning 

% 
før 

% 
efter 

Ensilagesaftbeholder 450 2007 1978 Ingen 18 0 

Gyllebeholder 2.010 Ca. 2002 1992 Flydelag 82 29 

Eksisterende fortank 15  1978 Fast låg - - 

Omrørebrønd v/ ny stald 20  2009 Fast låg - - 

Eksisterende kanaler 268  1978 I stald - - 

Ny gyllebeholder 5.000  2010 Flydelag - 71 

I alt 7.313 + 450    100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.5 
 
 
Fra ny sengestald ledes gyllen til forbeholder nord for ny sengestald og videre til ny gyl-
lebeholder. Gyllen fra eksisterende stald (fremover malkestald og aflastningsafdeling 
med dybstrøelse) føres til eksisterende fortank og videre til eksisterende gyllebeholder.  
 
For at overholde kravet om minimum 9 måneder opbevaringskapacitet (jf. husdyrgød-
ningsbekendtgørelsens § 6), skal der som minimum være (9/12 mdr. * 7.547 m3/år) ca. 
5.660 m3 kapacitet. Med en kapacitet på 7.313 m3 i beholderne er der tilstrækkelig op-
bevaringskapacitet. 
 
Beholder på 450 m3 anvendes fremover til ensilagesaft, vand fra vask af maskiner samt 
overfladevand fra befæstede arealer samt foderborde. 
 
Der opbevares kun husdyrgødning fra ejendommen i gyllebeholderne.  
 
Gyllebeholderne holdes overdækket af et flydelag af lette partikler (halm fra strøelse eller 
tilført snittet halm). Flydelaget reducerer fordampningen og dermed lugtafgivelsen til et 
minimum. 
 
Det oplyses, at lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, 
fortrinsvis hvert år, og at gyllen kun omrøres lige før tømning af beholderen. 
 
Med opbevaring i gyllebeholderne efter dansk lovgivning og som beskrevet, vurderer an-
søger, at der anvendes BAT. 
 
Det er en maskinstation, der står for udbringningen af gyllen. På egne arealer nedfældes 
gyllen til majs og græs. Gyllevogn indeholder 25 m3. Der vil forekomme ammoniakfor-
dampning 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 
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pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne. På aftalearealer udbringes 
gyllen som minimum med slæbeslanger.  
 
Vurdering 
Den fremtidige gyllebeholder skal etableres i overensstemmelse med reglerne i den gæl-
dende husdyrgødningsbekendtgørelse. Indretning og drift af eksisterende og fremtidige 
beholdere skal ske i henhold til bekendtgørelsens regler. Aabenraa Kommune finder, at 
etablering af påfyldningsplads med afløb til gyllebeholder er med til at sikre mod forure-
ning af omgivelserne. Der er derfor stillet vilkår om, at der skal etableres en befæstet 
påfyldningsplads med afløb til opsamlingsbeholder ved den fremtidige gylletank, hvis 
gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran i afsnit 4.10. Drifts-
forstyrrelser og uheld. 
 
Der fastsættes endvidere vilkår om, at Husdyrbruget til enhver tid skal kunne dokumen-
tere, at have opbevaringskapacitet for husdyrgødning i overensstemmelse med gældende 
lovgivning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kopi af evt. overførselsaftaler skal frem-
sendes til kommunen. 
 
I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat krav til ammoniakemissionen fra 
stald og lager, samt for ammoniakpåvirkningen i den omgivende natur. I nedenstående 
afsnit om forurening og gener fra husdyrbruget er foretaget en nærmere vurdering af 
disse forhold. 
 
Med henblik på at reducere ammoniakfordampning og lugt, samt risici for gylleudslip, er i 
BAT – grundlaget (EU’s BREF - note og BAT – Byggeblade) udpeget nogle teknikker, som 
vurderes i tilstrækkeligt omfang at imødekomme disse intentioner.  
 
En del af disse teknikker er i en vis udstrækning integreret i den danske lovgivning, hvil-
ket betyder, at danske husdyrbrug i vid udstrækning lever op til BAT - grundlaget. Det 
gælder bl.a. følgende, der ifølge EU’s BREF – note er BAT: 
 

• At flydende husdyrgødning opbevares i en stabil beholder, der kan modstå meka-
niske, termiske, samt kemiske påvirkninger, og at beholderens bund og vægge er 
tætte og beskyttede mod tæring. Dette krav anses for opfyldt ved indretning efter 
reglerne i § 15 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

 
• At dække beholderen ved at bruge et af følgende: et fast låg, tag eller en telt-

struktur eller et flydelag, såsom snittet halm, lærred, folie, tørv, ekspanderet ler 
(LECA), ekspanderet polystyren (EPS) eller naturlig udtørringsskorpe. Dette krav 
anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 16 i husdyrgødningsbekendtgø-
relsen. 

 
• At gyllen kun omrøres lige før tømning af beholderen ved f.eks. tilkørsel på mar-

ken. Dette krav anses for opfyldt ved overholdelse af reglerne i § 16 i husdyrgød-
ningsbekendtgørelsen. 

 
• At bruge dobbelte ventiler til alle ventiludgange fra lageret. Dette krav anses for 

opfyldt ved indretning efter reglerne i § 17 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
 

• At anvende følgende spredningsudstyr til udbringning af gylle på de nævnte mark-
typer: 

 
o Til græsarealer og jord med afgrødehøjde under 30 cm anvendes slangeud-

lægning eller nedfældning. Dette krav anses for opfyldt ved reglerne i § 24, 
stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som kræver disse teknikker an-
vendt for alle arealtyper. 
 

o Til ubevokset landbrugsjord anvendes nedfældning eller slangeudlægning 
med indarbejdelse inden for 4 timer. Dette krav er en stramning i forhold til 
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reglerne i § 26 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor nedbringning skal 
ske indenfor 6 timer. 

 
Ifølge EU’s BREF – note er efterfølgende punkter også BAT, men der er ikke lovgivet for 
dette i dansk lovgivning. Det er BAT at: 
 

• Lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrins-
vist hvert år. 
 

Ansøger har oplyst, at husdyrbruget også agerer i overensstemmelse med de sidst 
nævnte BAT punkter. Der fastsættes vilkår i overensstemmelse med dette. 
 
På baggrund af de valgte løsninger (herunder som følge af reglerne i husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen) og BAT – betragtningerne i BAT – grundlaget, er det kommunens vurde-
ring, at indretning og drift af opbevaringsanlæggene kan betragtes som BAT. 
 
Idet det forudsættes, at etablering, indretning og drift af den fremtidige gødningsopbeva-
ring sker som oplyst og i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørel-
sen, herunder at gylle opbevares i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens 
kapitel 6, finder kommunen ikke anledning til at fastlægge videre regulering ved vilkår i 
nærværende afsnit.  
 
I ovenstående afsnit ”Driftsforstyrrelser og uheld” er der foretaget en vurdering af foru-
reningsrisici i forbindelse med håndtering af gylle ved fremtidig og eksisterende beholde-
re, herunder indretning med pumpe mv. 
 
Vilkår 
 

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

 

44. Beholderne skal tømmes én gang om året, hvor de skal gennemgå et visu-
elt eftersyn og vedligeholdes efter behov. 

 

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

5.3 Fast husdyrgødning og dybstrøelse/kompost 
Redegørelse 
Opbevaring af dybstrøelse sker dels på betonplads med afløb til gyllebeholder og dels i 
markstak. I det omfang det er muligt vil dybstrøelsen blive udbragt direkte på marken 
uden forudgående oplag.  
 
Opbevaringsanlæg og kapacitet for fast husdyrgødning og dybstrøelse fremgår af tabel-
len herefter. 
Tabel 13. Opbevaringskapacitet dybstrøelse og fast gødning 

Anlæg 
Kapacitet i 
ton før 

Kapacitet i 
ton efter 

Afløb til % før % efter 

Møddingsplads til 
dybstrøelse fra kalve 

samt foderrester 
0 51 

Gyllebe-
holder 0 9 

Markstak 387 521*  100 91 

I alt 387 572  100 100 
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Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.5 Kapacitetsberegning 
 
*Det er kun undtagelsesvist at kompost vil blive lagt i markstak. I reglen vil kompost 
blive udbragt direkte på marken uden forudgående oplag. 
 
Kælvnings- og aflastningsafdeling udmuges 2 gange om året. I husdyrgodkendelse.dk er 
der under andel for direkte udbringning af dybstrøelse indtastet 65 % som er normen for 
kvæg. Procentandelen er dog ikke et udtryk for den faktiske håndtering jf. ovenstående. 
 
Kalvehytterne tømmes og vaskes ca. 2 gange om måneden. Boksene tømmes og rengø-
res løbende. Halm og fast gødning / dybstrøelse fra småkalve (0-2 mdr.) opbevares på 
møddingplads ved kalvehytterne. Pladsen har afløb til gyllebeholder. Der strøs med rige-
lig halm så tørstofprocenten er på mindst 30 %. Møddingpladsen tømmes 2 gange om 
året, dels for udbringning dels for oplagring i markstak. Gødning fra de helt små kalve 
tilføres dagligt til møddingplads sammen med foderrester. 
 
Med opbevaring på møddingplads og i markstak som beskrevet, vurderer ansøger, at der 
anvendes BAT. 
 
Vurdering 
Møddingspladsen og markstakke skal anvendes i overensstemmelse med reglerne i den 
gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. 
 
I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat krav til ammoniakemissionen fra 
stald og lager, samt for ammoniakpåvirkningen i den omgivende natur. I nedenstående 
afsnit om forurening og gener fra husdyrbruget er foretaget en nærmere vurdering af 
disse forhold.  
 
Med henblik på at reducere ammoniakfordampning og lugt er i BAT – grundlaget (EU’s 
BREF - note og BAT – Byggeblade) udpeget nogle teknikker, som vurderes i tilstrækkeligt 
omfang at imødekomme disse intentioner.  
 
En del af disse teknikker er i en vis udstrækning integreret i den danske lovgivning, hvil-
ket betyder, at danske husdyrbrug i vid udstrækning lever op til BAT - grundlaget. Det 
gælder bl.a. følgende, der ifølge EU’s BREF – note er BAT: 
 

• At gødningsstakke, der altid anbringes samme sted, enten i anlægget eller på 
marken, placeres på betongulv med et opsamlingssystem og en beholder til af-
strømningsvæske. Kravet anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 8 i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
 

• At midlertidige gødningsstakke på marken anbringes væk fra følsomme recepto-
rer, såsom naboer, samt vandløb (inkl. markdræn), som afstrømningsvæske kan 
løbe ned i. Kravet anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 9 i husdyr-
gødningsbekendtgørelsen 

 
• Fast gødning på ubevokset landbrugsjord - indarbejdelse så hurtigt som muligt, 

men maksimalt indenfor 12 timer. Kravet anses for opfyldt ved reglerne i § 26, 
stk. 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvorefter nedbringning skal ske indenfor 
6 timer. 

 
På baggrund af de valgte løsninger (herunder som følge af reglerne i husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen) og BAT – betragtningerne i BAT – grundlaget, er det kommunens vurde-
ring, at indretning og drift af opbevaringsanlæggene kan betragtes som BAT. 
 
Idet det forudsættes, at etablering, indretning og drift af den fremtidige gødningsopbeva-
ring sker som oplyst og i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørel-
sen, herunder at gødning opbevares i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørel-
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sens kapitel 4, finder kommunen ikke anledning til at fastlægge yderligere regulering ved 
vilkår i nærværende afsnit.  
 
Vilkår 
 

46. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i ethvert delparti, der ik-
ke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være 
placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før kom-
post igen må placeres på det samme sted. 

 
47. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 

pct. skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen og 
opbevares i mindst 5 år. 

 
48. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i mark-

stakke må ikke placeres på arealer som skråner mere end 6 grader mod 
vandløb, søer eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i 
læ. 

5.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der tilføres ikke anden organisk gødning til husdyrbruget. 
 
Vilkår 
 

49. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. 
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6 Forurening og gener fra husdyrbruget 

6.1 Ammoniak og natur 
Produktionen på Trekroner 16 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle og dybstrøel-
se), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved 
uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet.  
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af 
luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning).  
 
Som en følge af bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer gælder for ammoniak et generelt 
reduktionskrav for godkendelsespligtige husdyrbrug. Det indebærer, at der i forbindelse 
med alle miljøgodkendelser er fastsat et generelt standardkrav til reduktion af ammoni-
akemissionen fra stald og lager. For ansøgninger indsendt i 2008 er kravet en 20 % re-
duktion. Kravet vedrører alene reduktion af den forøgede emission, altså ammoniakemis-
sionen fra selve udvidelsen, samt for stalde der renoveres.  
Projektet opfylder kravet om 20 % ammoniakreduktion. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 1.279 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 3.232 kg N/år.  
 
Når næringsstofferne føres til naturområder og vandmiljøet, kan de bevirke en uønsket 
næringsberigelse (eutrofiering), som medfører, at visse arter af planter og dyr, som lever 
bedst under næringsfattige forhold, forsvinder, mens andre arter vinder frem. Derved 
forringes de biologiske værdier.  
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lys krævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Kvælstof (ammoniak) fra stalde, husdyrgødningslagre og udbringningsarealer kan derfor 
forringe de biologiske forhold i visse næringsfattige naturtyper. 
 
Naturarealer på ejendommen 
 
Aabenraa Kommune har besigtiget og vurderet følgende naturarealer: 
 

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

- Heder, moser og overdrev indenfor en radius af 1 km fra anlægget Trekroner 16. 
 
De besigtigede naturarealer omfatter 1 mose, 1 eng og 6 vandhuller. Arealerne er be-
skrevet i afsnit 7.2. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 16-19 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/).  
 
Husdyrlovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til na-
turarealer omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lov nr. 1572 af 
20.12.2006) ikke øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (bufferzone I). Er af-
standen mellem 300 m og 1000 m må merbelastningen af ammoniak i naturområdet ikke 
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overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af antallet af andre husdyrbrug med mere end 
75 DE der ligger nærmere bruget og § 7 naturområdet end 1000 meter) (bufferzone II).  
 
De naturområder der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Kommunen er dog forpligtet til at foretage en konkret vurdering af, om beskyttelsesni-
veauet er tilstrækkeligt til at sikre naturområderne den fornødne beskyttelse. Vurderes 
det ikke at være tilfældet (kun i særlige tilfælde), kan kommunen stille forurenings be-
grænsende vilkår, som rækker ud over ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der forekommer ingen § 7 arealer indenfor 1000 meter fra anlægget på Trekroner 16. 
Nærmeste § 7 areal ligger ca. 4,5 km sydvest for anlægget. Der er ikke beregnet på 
merdepositionen på dette område, da merdepositionen vurderes som negligerbar, når 
afstanden er over 3 km (jævnfør teknisk notat fra DMU (2006)). 
 
§ 3 natur 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne, men jf. Husdyrlovens § 23 skal kommu-
nen foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end oven-
nævnte ”§ 7 arealer”, som kan blive påvirket af ammoniakemissionen fra Trekroner 16. 
Vurderes det at være tilfældet (kun i særlige tilfælde), kan kommunen stille forurenings-
begrænsende vilkår, som rækker ud over Husdyrlovens fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
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 
må der på eller i nærheden af disse arealer ikke ske etablering eller udvidelse af husdyr-
brug 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. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Der forekommer 7 vandhuller og en eng indenfor 1000 meter fra anlægget på Trekroner 
16 – se billede 1.  
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Billede 1. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 inden for 1000 m fra 
anlægget på Trekroner 16. 
 
 
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Der forekommer en række vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlægget. Vandhullerne er 
næringsberigede, men det vurderes, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget 
på Trekroner 16 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 lø-
ber til vandhullet via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke 
at forringe naturtilstanden i vandhullerne.  
 
Ca. 1 km fra anlægget ligger en eng. Denne er ikke nærmere undersøgt, da den ikke er 
kvælstoffølsom og derfor ikke bliver påvirket af den luftbårne ammoniakdeposition fra 
anlægget på Trekroner 16. 
 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 7.2 og 7.3. 
 
Vilkår 
Aabenraa Kommune stiller ingen vilkår til anlægget i forhold til natur i området. 
 
Natura 2000 
Redegørelse 
Det påhviler kommunen at vurdere konkret, om en ansøgt aktivitet vil være i overens-
stemmelse med EU’s habitatdirektivforpligtelser. Den ansøgte aktivitet må således ikke 
medføre negativ påvirkning af de arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget 
for et internationalt naturbeskyttelsesområde og arter omfattet af habitatdirektivets bilag 
IV må ikke få forringede forhold. Det fremgår af husdyrlovgivningen, at det fastsatte be-
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skyttelsesniveau som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre overensstemmelse med 
habitatdirektivforpligtelserne. 
 
Natura 2000 område 
Anlægget ligger jf. billede 2 ca. 2.300 m vest for det nærmeste Natura 2000-område, 
som er EF-habitatområdet H85 Bolderslev Skov og Uge Skov. Omkring 5 km fra anlæg-
get ligger Natura 2000-områdene F58 ”Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vester-
mark” og F62 ”Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose”.  
 

 
Billede 2. Natura 2000 områdernes beliggenhed i forhold til Trekroner 16. 
 
Jævnfør teknisk notat fra DMU (2006) er depositionen af kvælstof negligerbar når af-
standen fra kilden er omkring 3 km. Derfor er det kun Bolderslev Skov og Uge Skov, som 
teoretisk modtager luftbåren kvælstof fra anlægget. 
 
Udpegningsgrundlaget for H85 Bolderslev Skov og Uge Skov er:  

• Stor Vandsalamander 
• Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
• Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
• Bøgeskove på morbund med kristtorn  
• Bøgeskov på muldbund 
• Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
• Skovbevoksede tørvemoser 
• Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 
 
Da udpegningsgrundlaget både omfatter naturtyper på næringsrig og på mere nærings-
fattig jordbund (bøgeskov på morbund, skovbevoksede tørvemoser mv.), er det væsent-
ligt at undersøge ammoniakpåvirkningen af området som følge at projektet.  
I basisanalysen for Bolderslev Skov og Uge Skov vurderes, at næringsberigelse - der 
primært stammer fra luftbåren ammoniak via nedbør - er en trussel mod skovnaturty-
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perne. Baggrundsbelastningen i området ligger på ca. 20 kg N/ha/år, og den overskrider 
formentlig visse af skovnaturtypernes tålegrænser. 
 
Vurdering 
Kommunen kan i henhold til Habitatdirektivet ikke give tilladelse til projekter, der vil for-
ringe forholdene for udpegningsgrundlaget for Bolderslev Skov og Uge Skov. 
Merdepositionen af ammoniak er ved den aktuelle afstand på 2.300 m beregnet til 0,0 kg 
N/ha/år, mens totaldepositionen fra anlægget er beregnet til 0,07 kg N/ha/år. Aabenraa 
Kommune vurderer, at det ansøgte ikke i væsentlig grad vil påvirke udpegningsgrundla-
get for habitatområdet Bolderslev Skov og Uge Skov. Der stilles derfor ikke forurenings-
begrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissionen fra Trekroner 16. 
 
Vilkår 
Aabenraa Kommune stiller ingen yderligere vilkår i forbindelse med ammoniakemissionen 
fra Trekroner 16 til Natura 2000-områder. 
 
Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV) 
På Habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
Forekomsten og påvirkningen på arterne er beskrevet i afsnit 7.7. 
 
Redegørelse 
På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Aabenraa 
Kommunes øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være tale om følgende 
Bilag IV arter, som forekommer på eller omkring landbrugsejendom-
men/udbringningsarealerne: vandflagermus, frynseflagermus, langøret flagermus, syd-
flagermus, brunflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, dværgflagermus, markfir-
ben, spidssnudet frø, løgfrø, løvfrø,  stor vandsalamander og odder. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at udvidelsen af anlægget ikke vil have negativ indflydelse på 
ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger 
eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle byg-
ninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med 
andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for 
bilag IV-arter. 
Kommunen vurderer også, at den øgede ammoniakemission fra anlægget, ikke vil med-
føre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne, da 
vandhullerne på arealerne er forholdsvis små og derfor kun modtager en meget begræn-
set mængde kvælstof via deposition. Det vurderes at tilførsel af næringsstoffer fra dyr-
kede arealer nær vandhullerne vil have langt større indflydelse på tilstanden i vandhullet, 
end næringsberigelse via luftbåren ammoniak. 
Flagermusene er generelt knyttet til gamle løvskove. Det er muligt, at visse af de nævnte 
arter lever i Bolderslev Skov og Uge Skov, som ligger ca. 2,4 km øst for anlægget. Øget 
ammoniakdeposition til løvskove kan forringe træernes levemuligheder, da baggrundsbe-
lastningen for skove generelt er større end tålegrænsen. Beregninger viser, at der ikke er 
en målelig merdeposition af ammoniak til Bolderslev Skov og Uge Skov som følge af ud-
videlsen på Trekroner 16.  
 
Vilkår 
Der stilles ikke vilkår til anlægget på Trekroner 16 til beskyttelse af bilag IV-arter, arts-
fredede arter eller rødlistearter. 
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6.2 Lugt 
Redegørelse 
Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med 
pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning samt ensilage.  
 
Lugtgener fra staldanlæg vurderes på grundlag af beregninger i ansøgningssystemet 
www.husdyrgodkendelse.dk, hhv. ny beregningsmodel for lugt og ”Vejledende retnings-
linjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde”, udgivet af Foreningen af 
Miljømedarbejdere i Kommunerne, maj 2002. Vurderingen tager udgangspunkt i den 
længste geneafstand beregnet efter de to modeller. 
 
Geneafstanden for lugt beskriver den afstand fra stalden, hvor der kan forekomme så 
meget staldlugt, at det karakteriseres som ”væsentlige lugtgener”. Geneafstanden fast-
sættes under hensyntagen til forskellige områders følsomhed overfor lugt, jf. Skov – og 
Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. I vej-
ledningen er anført vejledende lugtgrænseværdier for de i tabel 14 anførte områdetyper.  
 
Resultatet af lugtberegningerne ved disse områdetyper fremgår af tabellen: 
 
Tabel 14 Lugtgeneafstande og konsekvensområde 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav* 

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt, som 
ikke ejes af ansøger 

420 m Trekroner 11 95 m 

Samlet bebyggelse i 
landzone 

490 m Bolderslev 222 m 

Byzone 490 m Bolderslev 334 m 

* Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande. Der skal gøres opmærksom på, at 
afstanden måles fra et beregnet midtpunkt til beboelsesbygningen ved enkelt beboelse og samlet 
bebyggelse og til zonegrænse ved sommerhus- og byzoneområde. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Kumulation 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt 
længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold større end 75 dyreenheder. 
 
Ensilagen kan specielt i forbindelse med håndteringen give anledning til lugt. Ensilage-
stakkene holdes tildækket med plastik. Der vil være mindre lugtgener i forbindelse med 
udfodring. Pga. afstanden til naboer, skønnes det, at der ingen problemer er med lugt fra 
ensilagen.  
 
Vurdering 
Det vurderes, at de i ansøgningsskemaet anførte afstande til byzoneområde, samlet be-
byggelse og enkeltboliger er korrekte, og at lovgivningens krav til geneafstand kan be-
tragtes som overholdt.  
 
Lugt vil kunne registreres udenfor geneafstanden, men i en grad, så man normalt ikke vil 
karakterisere det som generende. I betragtning af afstandene til omliggende ejendomme 
vurderes, at anlæggene kan drives, uden at det vil give anledning til væsentlig lugtpå-
virkning i omgivelserne.  
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Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vur-
deres at være væsentlige større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurde-
ringen, kan Aabenraa Kommune forlange kontrol af lugtpåvirkning, og evt. efterfølgende 
projekt for afhandlende foranstaltninger. Evt. udgifter hertil afholdes af husdyrbruget. 
 
Med henblik på at reducere luftformige emissioner fra opbevaring og udbringning af hus-
dyrgødning er i BAT – grundlaget udpeget nogle teknikker for staldindretning, gødnings-
opbevaring og udbringning af gødning, der vurderes i tilstrækkeligt omfang at imøde-
komme disse intentioner. Dette er nærmere beskrevet og vurderet i afsnit 4.1 Husdyr-
hold og staldindretning, 4.2 Ventilation, 5.1 Gødningstyper og mængder, 5.2. Flydende 
husdyrgødning og 5.3 Fast husdyrgødning og dybstrøelse/kompost. 
 
På baggrund af disse vurderinger er det kommunens vurdering, at de valgte opbevarings 
- og udbringningsmetoder er BAT. 
 
Idet det herudover vurderes, at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til indretning og 
drift af ejendommens anlæg, samt driftregulering af gødningsudbringning, er tilstrække-
lige til at beskytte omgivelserne mod lugtgener, finder kommunen ikke anledning til at 
fastsætte yderligere vilkår i nærværende afgørelse. 
 
Lugtkonsekvensområdet er beregnet til 376 meter. Inden for denne afstand må det for-
ventes, at lugt fra ejendommen i det væsentlige kan observeres. 
 

Vilkår  
 

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

6.3 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der vil på ejendommen blive foretaget en effektiv fluebekæmpelse som minimum i over-
ensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. 
 
Der holdes rent og ryddeligt omkring bygningerne og evt. foderspild opsamles med det 
samme så risikoen for skadedyr minimeres.  
 
I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klækning af fluelarver er temperaturafhæn-
gig og sker især i gødningsmåtten hos småkalve, samt i efterladte foderrester. Bekæm-
pelse af fluer sker ved hyppig udmugning hos småkalve i sommerperioden og ved god 
renholdelse omkring foderbord og foderlager. Derudover sprøjtes/vandes der efter be-
hov, således at fluelarverne ikke kan klækkes. 
 
Ansøger vurderer, at der ikke er store problemer med fluer på ejendommen. Fluebe-
kæmpelse sker i overensstemmelse med Statens Skadedyrlaboratoriums retningslinier. 
 
Der er heller ikke observeret problemer med rotter. Ejendommen får regelmæssigt besøg 
af kommunens skadedyrsbekæmper.  
 
I øvrigt holdes ejendommen ryddelig og evt. foderspild m.v. opsamles med det samme, 
så risikoen for tilhold af rotter minimeres. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen efter udvidelsen kan drives, uden at dette 
medfører væsentlig påvirkning af omgivelserne fra skadedyr. Idet det forudsættes, at 
opbevaring af foder sker på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skade-
dyr (rotter mv.). 
 
Der stilles dog vilkår om, at fluer bekæmpes i henhold til de veterinære bestemmelser. 
Ligeledes stilles der vilkår om opbevaring af foder og oprydning på ejendommen, så der 
ikke er risiko for tilhold af skadedyr.  
 
Kommunen har endvidere mulighed for myndighedsmæssigt indgreb overfor gener, hvis 
husdyrbruget giver anledning til fluegener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden fin-
der, er væsentlige. 
 
Vilkår 
 

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

 
52. Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne, siloerne og gyllebeholdere 

m.m. skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, jord m.v. 
 

53. Evt. spild skal fjernes efter arbejdets afslutning og/eller samme dag ved ar-
bejdstids ophør. 

6.4 Transport  
Redegørelse 
Adgangen til ejendommen sker ad Trekroner (offentlig vej) der ikke er særlig trafikeret. 
Transport af gylle til arealerne syd for Bolderslev, sker dels med lastvogn og dels med 
gyllevogn. 
 
Hvorvidt f.eks fodertransport og afhentning af mælk passerer tætbeboede områder, af-
hænger af den rute, som hhv. foderfirma / chauffør og mejeri vælger. Dette ligger uden-
for ansøgers indflydelse.  
 
Omfanget af kørsel i forbindelse med transport af mælk og dyr, samt levering af diverse 
råvarer øges ikke proportionelt med udvidelsen. Der vil i mange tilfælde medtages større 
mængder pr. kørsel.  En del af gylletransporterne foregår ad interne markveje, dette er 
især arealerne beliggende tæt på anlægget. Antallet af transporter i forbindelse med ud-
bringningen af gylle minimeres idet spildevand ledes til særskilt tank og dermed ikke skal 
udbringes sammen med gyllen. Antallet af transporter generelt, øges med ca. 69 % 
mens dyreholdet øges med 118 %. 
 

Efterfølgende tabel viser det skønnede antal transporter før og efter udvidelsen. 
 
Tabel 15 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 

transport 
Transport-

middel 
Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 

transport 
Transport-

middel 

Kraftfoder  52 1-32 tons Lastvogn 52 1-32 tons Lastvogn 

Halm 12 
1-24 bigbal-

ler Lastvogn 24 1-24 bigballer Lastvogn 

Majs og græs 262 1-43 m3 traktor 620 1-43 m3 traktor 
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Sækkevarer, 
samt bigbags 

25 1-5 tons Lastvogn 50 1-10 tons Lastvogn 

Diesel- og fy-
ringsolie 13 1-6.500 L Lastvogn 15 1-6.500 L Lastvogn 

Afhentning af 
døde dyr 

12 1-5 stk. Lastvogn 15 1-5 stk. Lastvogn 

Afhentning af 
dyr til slagtning 

12 1-15 Lastvogn 12 1-15 stk. Lastvogn 

Flytning af kalve 0 - - 12 1-20 stk. Traktor 

Flytning af kæl-
vekvier 

0 - - 12 1-20 stk. Traktor 

Afhentning af 
tyrekalve 52 1-14 Lastvogn 52 1-14 Lastvogn 

Afhentning af 
mælk 

183 1-18 tons Lastvogn 183 1-33 tons Lastvogn 

Flydende hus-
dyrgødning 

181 1-25 tons Gyllevogn 302 1-25 tons Gyllevogn 

Dybstrøelse 84 1-10 tons Traktor 57 1-10 tons Traktor 

Pladsvand fra 
særskilt behol-
der 

0 - - 20 1-25 tons Gyllevogn 

Affald 26 1-400 L Lastvogn 26 1-800 L Lastvogn 

Transporter i alt 914   1.452   

Transportveje for gylletransporter vises på bilag 1.7. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge, inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
Størsteparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid (ml. kl. 7 og 18), mens 
der i forbindelse med høst og udkørsel af gylle, vil kunne foregå transporter i aftentimer-
ne.  
 
Kraft- og proteinfoder mm. leveres normalt i dagtimerne, og på nuværende tidspunkt 
afhentes mælk hver anden dag kl. 09. 
 
Majs og græs snittes ude på marken hele døgnet rundt, når det står på. Der ensileres 3-5 
gange årligt, afhængig af antal slæt græs der tages. Efter udvidelsen køres der ca. 350 
læs majs og ca. 270 læs græs.  
 
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.  
 
Vand fra særskilt beholder udvandes som hovedregel med sprinkleranlæg. I perioder 
med frost kan det blive nødvendigt at udbringe vandet med gyllevogn. Det vurderes at 
det maksimalt vil blive tale om 20 læs om året.  
 
Gyllen udbringes med 25 tons slangeudlægger og 20 tons nedfælder, mens dybstrøelsen 
udspredes med en 9,5 tons møgspreder. Det er maskinstationen der står for udbringning 
af husdyrgødning. 
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Antallet af transporter med foder stiger, da der fremadrettet vil anvendes mere kraftfo-
der, og derudover øges antallet af leveringer af de andre foderstoffer ligeledes, da antal-
let af dyr stiger. Dette gælder ligeledes for antallet af transporter med grovfoder.  
 
Der anvendes halm til strøelse og i foderet. I den nuværende situation køres 12 træk 
hjem. Efter udvidelsen skal der køres ca. 24 læs hjem.  
 
Den væsentligste gene ved transporter til og fra ejendommen, vil være støj i forbindelse 
med kørsel forbi nabobeboelser. Alt i alt skønner ansøger, at de ekstra transporter ikke 
vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende. 
 
Vurdering 
Produktionen udvides med ca. 118 %, mens antallet af transporter forøges med ca. 69 
%, i det antallet af gødningstransporter og transporter med majs, græs og sækkevarer 
ændres mest. Det betyder at antallet af transporter ikke forøges i samme grad som pro-
duktionen.  
 
En del af udbringningsarealerne ligger omkring ejendommen, hvor en del transporter kan 
foregå af interne markveje, men der er også mange arealer som kun kan nås via offent-
ligt vejnet. En del af gødningstransporterne kører på vejene op til Bolderslev, men passe-
rer ikke gennem boligområder i byen. Ansøger opfordres til at planlægge transporterne 
således, at kørsel ved Bolderslev medfører mindst mulig gene for beboerne og den øvrige 
transport. 
 

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler, hvorefter der 
ikke kan stilles vilkår til trafik / kørsel på offentlig vej efter husdyrloven. 
 
Der stilles vilkår om, at mest mulig kørsel til markerne skal ske uden kørsel på offentlig 
vej, samt til omfang og udførsel af transport.   
 
Aabenraa Kommune finder, at der tages nogle initiativer for at mindske generne for na-
boerne fra transporterne. Og kommunen vurderer, at det er sandsynligt, at udvidelsen af 
transport til og fra ejendommens anlæg – med de tiltag, der er gjort - kan gennemføres, 
uden at det vil medføre væsentlig påvirkning af omgivelserne. 
  
Vilkår 
 

54. Mest mulig kørsel til markerne skal ske uden kørsel på offentlig vej. 
 

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

 
56. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevog-

nens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde 
sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles. 

6.5 Støj 
Redegørelse 
Ejendommens primære støjkilder er listet i efterfølgende tabel. 
 
Tabel 16 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Malkning  Malkecenter i eksisterende stald Hele døgnet 

Kompressor til mælkekøling I carport ved udendørs mælketank 6 timer / dag  

Kompressor til malkeanlæg 
Udenfor ved kontor / teknikrum ved 

dybstrøelsesstald 3 timer / dag 
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Afhentning af mælk Mælketank på gårdsplads På alle tider af døgnet 

Ensilering Plansiloer 
Vækstsæson, kl. 6-18  

(hovedsagelig) 

Transport af dyr Ved stalde og udendørs kalvehytter Dagtimerne 

Gyllekørsel Se tegning over kørselsruter 
Vækstsæson, kl.  6-18  

(hovedsagelig) 

Indkøring af halm Halmlade Høst (juli – september) 

Håndtering af foder Ensilagepladser, råvarelager 
2 timer 2 gange dagligt.  

Fra 9-11 og 14-16 

Støjkilderne fremgår af bilag 1.6 
 
Dyrene fodres 2 gange dagligt, og der blandes ligeledes foder 2 gange dagligt. Håndte-
ring og blanding af foder foregår dels på plansiloerne udenfor, men også inde i foderla-
den. I forbindelse med dette kan forventes maskinstøj, som kan være til gene for forbi-
passerende.  
 
Ensilering af slæt græs, foregår fra maj til september/oktober. Majs ensileres i perioden 
september til november. Der vil forekomme støj, når det bliver lagt i plansiloerne, men 
det bestræbes at ske i dagtimerne, så det ikke vil være til gene for naboer og forbipasse-
rende. Majs og græs snittes ude på marken hele døgnet rundt, når det står på. Der ensi-
leres 3-5 gange årligt, afhængig af antal slæt græs der tages. 
 
Halm køres ind i perioden juli til september og der kan ligeledes forekomme støjgener i 
forbindelse hermed. Halmindkøring bestræbes ligeledes at ske i dagstimerne af hensyn til 
naboer. 
 
Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra februar til og med sep-
tember måned. Udbringningen forventes at tage 8-10 dage fordelt over året. Dybstrøelse 
fra aflastningsområde og kælvningsafdeling udbringes fremadrettet 2 gange årligt. Sam-
tidig tømmes møddingspladsen for gødning fra kalvehytterne.  
 
Generelt tilstræbes det at ensilering, gylleudbringning, halmtransport mv. foregår i dag-
timerne. Der kan dog pressede situationer hvor vejrlig og andre uforudsigelige forhold 
medfører at aktiviteterne foregår i aften og nattetimerne. 
 
Der vil også foregå markarbejde i sæsonen fra februar til november, hvor der kan fore-
komme støj. Det vil dog tilstræbes, at dette kommer til at foregå i dagstimerne.  
 
Derudover er der daglige transporter til og fra ejendommen, som primært foregår i hver-
dagene mellem kl. 8 og 16, men der vil dog forekomme transporter uden for dette tids-
rum. Afhentning af mælk sker pt. kl. ca. 09.00, men kan i princippet ske døgnet rundt. 
 
Der er ikke foretaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder. Dette er ikke skønnet nød-
vendigt grundet anlæggets placering i forhold til naboer og arten af støjkilderne.  
 
Ansøger vurderer, at støjen fra produktionen ikke vil være til gene udenfor ejendommen, 
og det vurderes, at der ikke vil være problemer mht. til støj i forbindelse med udvidelsen. 
Det vurderes videre, at der ingen problemer er med at overholde Miljøstyrelsens vejled-
ning, da støjen aftager eksponentielt med afstanden til lydkilder. 
 
Vurdering 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 

7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
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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, na-
tur, 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 virksom-
heder og trafik. 

 

Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. Landbruget Trekroner 16 
er beliggende i Det åbne land, Vest, og har arealer beliggende i både Vest og Syd. 
 
Kommuneplanen fastsætter for planens områder Vest og Syd ikke retningslinier for støj-
belastning, der er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget.  
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gylleudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af disse 
arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger ligger, som nævnt, i Det åbne land, Vest. Udsendelse af støj 
fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil være uden betydning 
for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis boligområder, er-
hvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer og landsbyer, da afstanden til områderne 
er stor. Eksempelvis er afstanden til lokalbyen Bolderslev større end ca. 450 meter. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget er beliggende i umiddelbar nærhed af lokalbyen Bol-
derslev (boligområderne 4.3.007.B og 4.3.005.B). Arealer er endvidere beliggende i er-
hvervsområder i Bolderslev (erhvervsområderne 4.3.014.E og 4.3.015.E). Kommunepla-
nen angiver, at der er boliger i erhvervsområde 4.3.014.E. Endvidere er der boliger i er-
hvervsområde 4.3.013.E, der grænser op til et af udbringningsarealerne. 
 
Væsentlige dele af lokalbyen Bolderslev er i kommuneplanen beskrevet som boligområ-
de. 
 
I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ”ekstern støj fra virksomheder” anføres ingen 
grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog 
anføres, at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggen-
de boliger bør anvende de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og 
erhvervsbebyggelse. Der stilles derfor vilkår om overholdelse af disse grænseværdier. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte udvidelse ikke vil medføre væsentlig for-
øgelse af husdyrbrugets støjfrembringelse, og at ejendommen kan drives, uden at dette 
medfører overskridelse af støjgrænserne. 
 
Der stilles vilkår om, at husdyrbruget skal planlægge flest mulig støjende aktiviteter af-
viklet i dagperioden og være særlig agtpågivende omkring støjfrembringelse i natperio-
den, herunder fra mobile støjkilder. For at sikre mulighed for indgreb stilles vilkår om, at 
kommunen kan stille krav om, at beregning / måling af husdyrbrugets støjbelastning i 
omgivelserne udføres på husdyrbrugets bekostning.  
 
Vilkår 
 

57. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede støjni-
veau, i det åbne land samt i lokalbyen, Bolderslev, må ikke overskride føl-
gende værdier: 
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 Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 

Lørdag kl. 07.00 - 14.00 
Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 

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

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 

Det åbne land 55 45 40 

Lokalbyen Bolderslev 
område 4.3.007.B 
område 4.3.005.B 

45 40 35 

Lokalbyen Bolderslev 
område 4.3.013.E 
område 4.3.014.E 

60 60 60 

Lokalbyen Bolderslev 
område 4.3.015.E 

70 70 70 

 

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

 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
 
Støjgrænserne må i boligområderne og i erhvervsområderne i lokalbyen Bolders-
lev ikke overskrides noget sted i området, dog gælder støjkravene i områderne 
4.3.014.E og 4.3.015.E kun uden for eget areal. 
 

• For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 

• For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes in-
den for den mest støjbelastede time. 

• For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes in-
den for den mest støjbelastede halve time. 

 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbi-
drag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umid-
delbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 

 
Ved tilkørsel af foderafgrøder i høstperiden til siloanlæg eller til faste oplagsplad-
ser 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 områ-
de, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i land-
brugets støjbidrag. 
 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på 
lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, 
uagtet at eksempelvis blæseren måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører 
til landbruget. 

 

58. Husdyrbruget skal få udført målinger/beregninger til kontrol af, at grænse-
værdierne er overholdt, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Udgif-
terne afholdes af landbruget. 
 
Dokumentation kan maksimalt kræves én gang pr. år, hvis støjgrænserne er 
overholdt.  
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et ak-
krediteret laboratorium eller en person, som er omfattet af Miljøstyrelsens god-
kendelsesordning ”Miljømåling – ekstern støj”. Målinger/ beregninger skal udfø-
res og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lov-
givning.  
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Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede 
støjbelastninger på maksimalt ± 3 dB(A). 

 
Resultaterne af målinger og beregninger skal være afrapporteret til tilsynsmyn-
digheden senest 3 måneder efter at tilsynsmyndigheden har fremsat anmodning 
herom. 

6.6 Støv 
Redegørelse 
Halm køres ind i perioden juli til september og der kan forekomme støvgener i forbindel-
se hermed. Ansøger vurderer dog, at der ikke vil være støvgener udenfor ejendommen. 
 
I foderladen tippes rapskager, roepiller og sojaskrå i køresiloer. Ved dette kan der ligele-
des forekomme mindre støvgener. Det er dog inde i en bygning, så der forventes ingen 
gener udenfor ejendommen. 
 
Vurdering 
Støvgener kan opstå ved håndtering af foder og halm og i særlige tilfælde fra trafik til og 
fra husdyrbruget.  
 
Der kan forekomme støv ved aflæsning af fodermidler der leveres i løs vægt, når ensile-
ret græs og majs bliver lagt i plansiloerne og når halm køres ind, men det forventes ikke 
at være til gene for naboer.  
 
Nærmeste nabobeboelse ligger ca. 400 meter fra ejendommen. Det er således kommu-
nens vurdering, at den ansøgte udvidelse ikke vil medføre væsentlig forøgelse af husdyr-
brugets støvpåvirkning. 
 
Kommunen har mulighed for myndighedsmæssigt indgreb overfor gener, hvis husdyrbru-
get giver anledning til støvgener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væ-
sentlige. 

6.7 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 endvidere gennemsigtige lysplader i ta-
gene på staldene. 
 
Lysintensiteten i stalden er ca. 100 lux i køernes opholdzone. I malkegraven er der pri-
mært alm. lysstofrør, men her er intensiteten højere. Der tændes normalt lys ved opstart 
af malkning, ca. kl. 5.00. Afhængig af årstid og lysforhold udenfor er der lys frem til kl. 
8-9 om morgenen. Om eftermiddagen tændes lyset igen, tidspunktet er afhængig af års-
tiden, og stalden vil være oplyst indtil kl. 22. Herefter vil der kun være tændt vågelys.  
 
Disse tidspunkter kan ændres lidt, men det tilstræbes at der er lys i stalden ca. 16 timer i 
døgnet, for at holde køernes mælkeproduktion oppe både i nudrift og i ansøgt drift.  
 
Et godt lys i stalden har både direkte og indirekte betydning for dyrene. Det er en følge 
af, at dagslængden (også den kunstigt etablerede) er den ydre stimulans, der via hor-
moner styrer / synkroniserer dyrenes seksualadfærd og reproduktion. Til malkekøer an-
befales belysningsstyrken under arbejde med køerne til 100 lux, dog 200 lux i kælv-
ningsbokse samt i malkestalden. 
 
FarmTest viser, at selv med fuld elektrisk belysning er lysstyrken i de fleste stalde for 
svag til at nå det anbefalede niveau på mindst 100 lux. Det er vigtigt, at lysstyrken er 
tilstrækkelig for, at køerne har gavn af lyset. For optimal mælkeproduktion og reproduk-
tion har flere forsøg vist, at malkende køer skal have 16-18 timers lys og 6-8 timers 
mørke i døgnet. 
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Mælkeydelsen kan påvirkes ved at ændre antallet af timer med lys til malkekøer. 16 ti-
mers lys giver f.eks. 3,3 kg mere mælk om dagen end 8 timers lys. 
 
I maskinhuset og foderladen består belysningen af alm. lysstofrør og kviksølvlamper, 
som kun er tændt, når der er behov, og som regel kun i løbet af dagen. 
 
Der er projektører på maskinhus og foderlade til belysning af arbejdsareal ved ensilage-
plansiloer, på stald til belysning af areal mellem eksisterende og ny stald, belysning ved 
kalvehytter, ved foder- og halmlade samt ved forplads langs ensilagepladser mod øst. 
 
Bevægelsessensorer styrer den udendørs belysning i perioden fra 5 til 19. Udenfor dette 
tidsrum, er sensorer afbrudt, men belysning kan tændes på kontakt. 
 
Der kan forekomme dage, hvor der er behov for lys udover disse tidsrum, f.eks. ved akut 
behov for dyrlæge hjælp eller andre akutte situationer. Derudover kan der i forbindelse 
med høst forekomme behov for lys efter solnedgang.  
 
Det vurderes dog, at lyset fra ejendommen ikke vil være til gene for naboer.  
 
Vurdering 
Ejendommen er i vid udstrækning omkranset af træer og levende hegn, og afstanden til 
naboer er forholdsvis stor.  
 
Aabenraa Kommunevurderer på den baggrund, at den ansøgte udvidelse med de be-
skrevne tiltag ikke vil medføre væsentlig forøgelse af husdyrbrugets lysfrembringelse, og 
at ejendommen kan drives, uden at dette medfører væsentlig lyspåvirkning af omgivel-
serne.  
 
Kommunen finder dog, at der bør sikres mulighed for myndighedsmæssigt indgreb her-
overfor, hvorfor der fastsættes vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til lys-
påvirkning, som tilsynsmyndigheden finder væsentlig. 
 
Vilkår 
 

59. Anlægget må ikke give anledning til lyspåvirkning i omgivelserne, som til-
synsmyndigheden finder, er væsentlige. 

 

60. Der skal være natsænkning af lyset i ny sengestald mellem kl. 23 og kl. 05, 
med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. 
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7 Påvirkninger fra arealerne  

7.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 227,71 ha udbringningsarealer, 
heraf er 84,8 ha ejede og 86 ha forpagtede arealer, i alt 170,8 ha. Der er udbringnings-
aftale med samdrift på ca. 57 ha med Hans Leo Pedersen, Hellevad-Bovvej 22, 6360 
Tinglev.  
 
De forpagtede arealer tilhører følgende: 
 

• Ebbe Hansen, Østergade 14, 6392 Bolderslev 6,23 ha 
• Kohberg Brød, Kernesvinget, 6392 Bolderslev 3,56 ha 
• Tommy Jessen, Kådnervej 8, 6200 Aabenraa 9,49 ha 
• Hans Hinrichsen, Bredhøjvej 6, 6392 Bolderslev 66,78 ha 

Sum     86,06 ha 

 
Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af bilag 1.7. Alle udbringningsarealer ligger 
i Aabenraa Kommune. 
 
På alle ejede og forpagtede arealer er anvendt referencesædskifte K12, da bedriften sø-
ger under ordningen med 2,3 DE/ha, hvorved sædskiftet låst er i det digitale ansøgnings-
skema. 
 
Der produceres gødning fra 523,34 DE, og der modtages ikke husdyrgødning fra andre 
ejendomme.  
 
Der afsættes kvæggylle fra 130,7 DE til 56,86 ha aftalearealer tilhørende Hans Leo Pe-
dersen, Hellevad-Bovvej 22, 6360 Tinglev. Det giver et harmonital på aftalearealer på 
2,3 DE / ha, hvilket er i overensstemmelse med harmonireglerne jf. kapitel 10 i Husdyr-
gødningsbekendtgørelsen, idet der er produktionsmæssig sammenhæng med bedriften. 
 
Ingen aftalearealer ligger indenfor nitrat- og fosforklasse 1, 2 eller 3, eller indenfor ni-
tratfølsomt indvindingsområde. 
 
Til udspredning på egne og forpagtede arealer er der kvæggylle og dybstrøelse fra 
392,84 DE, der skal fordeles på 170,85 ha egne og forpagtede arealer. Det giver et har-
monital på 2,3 DE/ha, hvilket er i overensstemmelse med harmonireglerne jf. kapitel 10 i 
Husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
 
I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 34 er det Plantedirektoratet, som fører 
tilsyn med, at bekendtgørelsens harmoniregler overholdes. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de generelle harmoniregler overholdes. I de nedenstå-
ende afsnit er foretaget en beskrivelse og en vurdering af gødningsudbringningens na-
turpåvirkning, samt om påvirkningen skal medføre særlige krav til gødningsbelastningen. 
 
Vilkår 
 

61. På bedriftens udbringningsarealer (arealer markeret i bilag 1.7) må der 
maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 2,3 
DE/ha. 

 
62. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 

227,71 ha udspredningsareal, som fremgår af bilag 1.7. 
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63. Der skal afsættes kvæggylle svarende til 130,7 DE til aftalearealer. 
 

64. Der må afgives husdyrgødning svarende til 2,3 DE/ha til aftalearealer (med 
samdrift). 

 
65. Der skal foreligge skriftlige aftaler på forpagtninger og gylleaftaler af mindst 

1 års varighed. 
 

7.2 Beskyttet natur 
§ 3 natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ovennævnte (afsnit 6) ”§ 7 arealer”, som kan blive på-
virket af ammoniakemissionen fra Trekroner 16. Vurderes det at være tilfældet (kun i 
særlige tilfælde), kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud 
over Husdyrlovens fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af visse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m. m.  
 
Beskrivelse og vurdering 
Der findes 6 vandhuller, 1 eng og 1 mose, der ligger umiddelbart op til udbringningsarea-
ler eller indgår i disse. De besigtigede naturområder er angivet på billede 3. 

 
Billede 3. Viser placeringen af beskyttet natur og udbringningsarealer, samt hvilke natur-
arealer der er besigtiget (A-H). 
 
 
Område A: 
Vandhul på matr. nr. 1044 Bolderslev, Bjolderup på ca. 200 m. Der findes en lav vege-
tation (græsser) rundt om vandhullet med enkelte totter af siv. Vandhullet er omgivet af 
Trekroner 16’s udbringningsarealer på alle sider. Terrænet er skrånende ned mod vand-
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hullet. Vandhullet er næringsberiget, men har alligevel forholdsvist klart vand. På bag-
grund af besigtigelsen vurderes det, at vandhullet kan være yngle- og rasteområde for 
bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander.  
 

 
Billede 4. Naturområde A – vandhul. 
 
Område B 
Kultureng, hvor en del af lokaliteten er angivet som udbringningsareal. En gennemgang 
af luftfotos op til 1992, hvor naturbeskyttelsesloven trådte i kraft, viser at den angivne 
del af engen har været gødsket og omlagt med jævne mellemrum. Denne del af engen er 
domineret af kulturgræsser. Den anden del af engen mod øst er ligeledes meget næ-
ringsstofberiget og har dominans af kulturarter som kamille sp., lav ranunkel, ager-
tidsel, kruset skræppe, men også med indslag af naturengsarter som toradet star og ly-
se-siv. Naturtilstanden for kulturengen er ringe-dårlig. 
 
Område C 
Vandhul på matr. nr. 256 Uge Ejerlav, Uge på ca. 300 m - helt omgivet af Trekroner 
16’s udbringningsarealer. Vandhullet er meget tilgroet i piletræer, dynd-padderok, stor 
nælde, lyse-siv m.fl. Der findes dog stadig et åbent vandspejl. På trods af den store næ-
ringsstofberigelse af vandhullet og tilgroningen, vurderes det at vandhullet kan være et 
potentielt yngle- og rasteområde for bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsala-
mander. 
 
Område D 
Vandhul på matr. nr. 479 Uge Ejerlav, Uge på ca. 350 m. Mod syd, vest og øst er vand-
hullet omgivet af Trekroner 16’s udbringningsarealer. Vandhullet er meget tilgroet i pile-
træer, stor nælde, lyse-siv m.fl. Der findes dog stadig et åbent vandspejl. På trods af den 
store næringsstofberigelse af vandhullet og tilgroningen, vurderes det at vandhullet kan 
være et potentielt yngle- og rasteområde for bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor 
vandsalamander. 
 
Område E 
Vandhul på matr. nr. 478 Uge Ejerlav, Uge på ca. 200 m, der mod syd grænser op til 
Trekroner 16’s udbringningsareal. Vandhullet er meget tilgroet med diverse høje træer 
og vandhullet er meget skygget og mørkt. Det vurderes derfor, at vandhullet ikke er et 
potentielt ynglested for padder og herunder bilag IV-arter.  
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Område F 
Vandhul på matr. nr. 478 Uge Ejerlav, Uge på ca. 350 m. Vandhullet har en stor åben 
vandflade og bredzonen er domineret af tagrør, bredbladet dunhammer og pilebuske. 
Trekroner 16’s udbringningsarealer grænser mod nord og vest op til vandhullet. Der fin-
des i dag en ca. 2 m bred bræmme mellem vandhullet og marken. Vandhullet er moderat 
næringsberiget og vurderes at være et potentielt yngle- og rasteområde for padder, her-
under bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander.  
 

 
Billede 5. Naturområde F – vandhul. 
 
Område G 
Vandhul på matr. nr. 256 Uge Ejerlav, Uge. Vandhullet findes ikke længere og der vil i en 
særskilt § 3 sag blive foretaget en sagsbehandling, hvor status for vandhullet vil blive 
vurderet. 
 
Område H 
Mose, der mod syd og øst grænser op til mark 22, 23, 25 og 26. Mosen er meget udtør-
ret, med enkelte drængrøfter. Mosen er overordnet set en næringsfattig hedemose med 
kraftig dominans af blåtop. Der er tillige en kraftig opvækst af dun-birk. Hist og her fin-
des indslag af hedelyng, klokkelyng, smalbladet kæruld, kragefod og tørvemossen 
sphagnum fimbriatum. Mod øst har mosen karakter af græshede med bølget bunke, 
fløjlsgræs, alm. hvene, alm. rapgræs, tormentil, alm. syre, mark-frytle m.fl. Ud mod 
marken findes en zone med nogen kulturpåvirkning. Naturtilstanden vurderes at være 
ringe. Der er ingen terrænfald til mosen fra de tilstødende udbringningsarealer, og derfor 
vurderes det, at der ikke er risiko for overfladeafstrømning af næringsstoffer til mosen og 
der stilles ikke vilkår om dyrkningsfrie bræmmer. 
Derimod vurderes det, at al udbringning af husdyrgødning skal ske ved nedfældning in-
denfor 30 m fra mosen. Mosen og den tilstødende mark 22 ligger i bufferzone II til et § 7 
areal mod nordvest og dermed er dette krav automatisk opfyldt ved overholdelse af kra-
vet til § 7 bufferzonen (Bek. om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, 
husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1695 af 19/12 2006 (”husdyrgødningsbekendtgørel-
sen”)). Mark 23, 25 og 26 ligger udenfor for bufferzonen og der stilles derfor særskilt et 
vilkår på disse arealer om en 30 bred zone om nedfældning af flydende husdyrgødning 
på sort jord og græs. Det bliver i øvrigt et generelt krav fra 2011. 
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Billede 6. Naturområde H – mose. 
 
Vurdering 
Vandhuller 
Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra 
dyrkede arealer, dels som vand der løber på jordoverfladen til vandhullerne, samt næ-
ringsberiget overfladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. Derfor stilles 
der vilkår om overholdelse af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer rundt om fire 
vandhuller (A,C,D og F, jf. billede 3), der forekommer på eller op til udbringningsarealer-
ne. Størrelsen af bræmmer afhænger af terrænforholdene op til vandhullet og vil være 
større på faldende terræn end på fladt terræn. 
 
Eng og mose 
Det vurderes, at engen er en kultureng, der ikke er kvælstoffølsom og derfor stilles der 
ikke vilkår i forbindelse med udbringningen. Dele af engen har været gødsket som en del 
af den hidtidige drift.  
 
Mosen er som ovenfor beskrevet en næringsfattig mose, der er under udtørring og næ-
ringstofbelastet. Det medfører en kraftig tilgroning med blåtop og birketræer. For at for-
bedre mosens tilstand skal næringstoftilførslen nedsættes og derfor stilles vilkår om en 
30 m bred bræmme ind mod mosen, hvor husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og 
græs. Dette sikrer, at der ikke sker en fordampning af ammoniak fra udbringningsarealet 
til mosen. Næringsfattige moser er højt prioriterede i kommuneplanen. 
 
Vandløb og målsatte søer 
Udbringningsarealerne ligger temmelig spredt. Ingen af ejendommens ejede arealer lig-
ger helt eller delvist i opland til målsatte søer, men en del af ejendommens ejede arealer 
grænser direkte op til beskyttede vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3 (mark nr. 9, 
10, 42, 43, 44, 46) jf. billede 7. Ingen af udbringningsarealerne skråner stejlt ned mod 
vandløbene.  
 
For at sikre de beskyttede vandløb mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer samt øget sandvandring, som vil påvirke eksem-
pelvis laks og snæbels (bilag IV art) leve- og ynglesteder blandt andet ved tilsanding af 
gydegrus, og dels for at sikre vandløbet som spredningskorridorer for områdets dyre- og 
planteliv, samt for at sikre leve- og rastesteder for bilag IV arter (herunder eksempelvis 
padder), stilles der vilkår om 2 meter dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmmer langs 
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de beskyttede vandløb, der grænser op til Trekroner 16’s udbringningsarealer, og som 
ikke i forvejen er pålagt 2 meter bræmmer jf. Vandløbslovens § 69. 
  
Ejendommens arealer afvander til flere forskellige vandløbsoplande, herunder til Bjern-
drup Mølleå, Uge Bæk, Porså og Rebbøl Å. 
 
Bjerndrup Mølleå er målsat B2, dvs. laksefiskevand, der skal kunne fungere som op-
vækst- og opholdsområde for ørred og andre laksefisk. Målsætningen tager samtidig sig-
te på at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og fauna, som naturligt er tilknyttet 
denne type vandløb. 
For at opfylde målsætningen kræves en DVFI værdi (Dansk VandløbsFauna Index, der 
giver et mål for miljøtilstanden ud fra sammensætningen af smådyr i vandløbet) på mi-
nimum 5. 
Målsætningen er ikke opfyldt (Regionplan 2005-2016). Dog viser en ny måling fra 2009 
på en målestation ved vejen Ribe-Padborg, sydøst for Uge, en DVFI værdi på 7, hvilket 
er en særdeles høj vandløbskvalitet. Målinger på stedet har de seneste 10 år svinget 
mellem værdier på 4-7. 
 
Porså, Rebbøl Å og Uge Bæk er - på de strækninger der ligger nærmest Trekroner 16’s 
udbringningsarealer – B3 målsatte. Dvs. karpefiskevand, der skal kunne fungere som 
opholds- og opvækstområde på ål, aborre, gedde og karpefisk. Målsætningen tager sigte 
på at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og fauna, som naturligt har gode livsbetin-
gelser i disse vandløb. For at opfylde målsætningen kræves en DVFI værdi på minimum 
5. Målsætningen er ikke opfyldt (Regionplan 2005-2016). Målinger i de tre vandløb viser 
DVFI-værdier på 3-4, hvilket er en noget forringet biologisk kvalitet. Den manglende må-
lopfyldelse vurderes at skyldes dårlige fysiske forhold grundet udretning af vandløbene 
og hårdhændet vedligeholdelse gennem mange år.  
 
For at sikre beskyttede vandløb mod dels øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer, samt øget sandvandring, og dels for at sikre 
anvendeligheden af vandløb som spredningskorridorer for områdets dyre- og planteliv, 
samt beskytte vandløbet som yngle og rasteområde for dyrearter omfattet af habitatdi-
rektivets bilag 4, stilles der vilkår om 2 meter dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræm-
mer langs beskyttede vandløb, der ikke er omfattet af Vandløbslovens § 69 om bræm-
mer, jf. billede 7. 
 
På følgende marker skal der etableres 2 meter dyrkningsfri bræmmer op til beskyttede 
vandløb: Mark nr. 9, 10, 42, 43, 44, 46. 
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Billede 7. Bedriftens udbringningsarealer i forhold til vandløbsoplande og beskyttede 
vandløb. 
 
 
Vilkår 
66. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmme 

på mindst 2 meter rundt om vandhullet på matr. nr. 256 Uge Ejerlav, Uge. (mark 
45). Bræmmen måles fra vandhullets øverste kant. 

67. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmme 
på mindst 2 meter rundt om vandhullet på matr. nr. 479 Uge Ejerlav, Uge. (mark 
45). Bræmmen måles fra vandhullets øverste kant. 

68. Der fastholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmme på mindst 2 me-
ter rundt om vandhullet i den østlige ende på matr. nr. 478 Uge Ejerlav, Uge. 
(mark 40). Bræmmen måles fra vandhullets øverste kant. 

69. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmme 
på mindst 5 meter rundt om vandhullet på matr. nr. 1044 Bolderslev, Bjolderup. 
(mark 5). Bræmmen måles fra vandhullets øverste kant. 

70. På mark 23 og 26 skal flydende husdyrgødning nedfældes (på sort jord og græs) 
i en 30 meter bred zone ind mod mose H. 

71. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmme 
langs beskyttede vandløb på mark nr. 9, 10, 42, 43, 44, 46, jf. billede 7. Bræm-
men måles fra vandløbets krone. 

 

7.3 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken, men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser dog til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
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hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet (DMU faglig rap-
port nr. 616, 2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt 
grundlag for et nationalt kort). Når kvælstoffet er nået ud i vandløbene er reduktionen 
meget lav, 2 % ca., dvs. 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). Hvor åvand passerer gennem søer, 
sker der yderligere en fjernelse af kvælstof, som især afhænger af hvor lang vandelt op-
holdstid er i søen. Opholdstiden afhænger af søens størrelse og dybde. En typisk dansk 
sø med en opholdstid på mellem ½ - 1 år, vil fjerne 40-50% af den tilførte kvælstof. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Husdyrloven stiller krav om begrænsning i tilførsel af kvælstof til overfladevand, hvis et 
husdyrbrug, der ønskes etableret, ændret eller udvidet, har udbringningsarealer, der af-
vander til særligt sårbare vandområder i Natura 2000 områder. For landbrug, der afvan-
der til sådanne naturområder, stilles krav om et lavere husdyrtryk pr. hektar, end de 
generelle harmoniregler giver mulighed for. 
Kravene stilles kun til arealer, der ligger indenfor områder, der ifølge Skov- og Natursty-
relsens kortværk er omfattet af nitratklasse 1, 2 eller 3. Nitratklasserne er baseret på 
overfladevandområdernes kvælstoffølsomhed samt størrelsen af reduktionspotentialet 
(hvor meget nitrat der omsættes i jorden) (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvælstof-
reduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne afvander via Bjerndrup Mølleå, Uge Bæk, Porså og Rebbøl Å til 
Vidåen og Vadehavet. Målsætningen for vandløbene er beskrevet i afsnit 7.2. 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger indenfor områder, der er 
udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således i hht. lovgivningens beskyttelsesni-
veau for nitrat til overfladevand ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsare-
alerne. 
 
Arealerne ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden er mellem 76 og 
100 procent, dvs. at 76-100 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive nedbrudt/fjernet 
fra jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. 
Der er i ansøgningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 52,5 kg 
N/ha/år. Med det høje reduktionspotentiale i området betyder det, at der reelt vil udva-
skes maksimalt 12,6 kg N/ha/år.  
Udledning af N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale på 12,3 kg N/ha/år. 
Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes ca. 0,3 kg N mere per ha end i nudriften. To-
talt betyder det en merudledning på ca. 51 kg N/år til overfladevand.  
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 170,85 ha ejet areal (og 57 ha aftaleare-
al). Ifølge ansøgningen er en del af de ejede arealer drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vadeha-
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vet), som ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af næringsstoffer i forhold til Vadeha-
vet/Natura 2000 vandområder findes i afsnit 7.6. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
Det vurderes, at der ikke udvaskes mere kvælstof i eftersituationen i forhold til førsitua-
tionen, fordi alle udbringningsarealerne er landbrugsarealer, der også tidligere har været 
intensivt dyrket. 
 
Da det vurderes, at der ikke sker forøget udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealer 
i forhold til førsituationen og med henvisning til afsnittet om ”Beskyttet natur” – ”Vandløb 
og målsatte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil ændre tilstand i 
negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Trekroner 16. 
 
Da manglende opfyldelse af målsætningen i Bjerndrup Mølleå, Porså, Rebbøl Å og Uge 
Bæk  ikke skyldes udledning af næringsstoffer, men nærmere de fysiske forhold i vandlø-
bene, er der således ikke grundlag for at stille yderligere vilkår til begrænsning af kvæl-
stofudvaskningen alene i forhold til opfyldelse af målsætningen vandløbene. 
 
Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 7.2) er tilstrækkeli-
ge til at sikre øvrige vandhuller mod næringsstoffer fra overfladevand. 
 
Aabenraa Kommune stiller på baggrund af ovenstående ingen yderligere vilkår i forhold 
til at beskytte vandløb, søer og havområder. 
 
Vilkår 
Ingen yderligere vilkår i forhold til nitrat til overfladevand. 
 

7.4 Nitrat til grundvand 

Redegørelse 
Bedriften har 79,1 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder (mark nr. 1, 2, 3, 3-1, 3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 19, 20, 30, 30-1, 32, 35, 40, 
41, 454, 105-1). På billede 8 ses placeringen af udbringningsarealer i forhold til nitratføl-
somt indvindingsopland. 
 
Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. Derfor kan der ifølge 
Husdyrloven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, såfremt udvaskningen fra rod-
zonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. 
 
Beregninger i ansøgningssystemet viser, at nitratudvaskningen fra rodzonen i førsituatio-
nen ligger på 30-45 mg nitrat per liter, mens merbelastningen i eftersituationen ligger 
mellem 0-1 mg nitrat per liter. Udvaskningen overstiger ikke i nogen tilfælde 50 mg ni-
trat pr. liter i eftersituationen. 
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Billede 8. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomt indvindingsopland. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af beregningen i ansøgningssystemet, at kra-
vet om ingen merbelastning af nitrat til grundvand i eftersituationen er overholdt. 
 
Vilkår 
Der stilles ikke yderligere vilkår til grundvand. 
 

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

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

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

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

 
Fosfor bindes hårdt i jorden, men jordens evne til at binde fosfor er ikke ubegrænset, 
derfor er det vigtigt for at undgå fremtidige miljømæssige problemer med fosfor at sikre 
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en rimelig balance mellem tilført fosfor og den fosfor, der fjernes af afgrøderne. Hvor der 
tilføres mere fosfor, end planterne optager, er der tale om et fosforoverskud. 
 
Hovedparten af fosfor-tabet sker fra kuperede marker i omdrift langs vandløb og fra 
drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens p-tal (mængden af opløst fosfor i jordvan-
det) er højt, kan der være et stort fosfortab via sprækker til dræn eller grundvand. Hu-
musjords evne til at binde fosfor er mindre end sandjords og især lerjords evne, og der 
vil derfor være større risiko for fosfortab fra humus- og lerjord. 
 
I Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og tilhørende Bekendtgørelse er der fast-
sat generelle beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud. Beskyttelsesniveauet gæl-
der for husdyrbrugsprojekter med udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, der 
afvander til Natura 2000 vandområder, som er overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til de søty-
per, som klassificeres som sårbare recipienter, men hvis beliggenhed ikke kendes endnu. 
 
Kravet til fosforoverskuddet på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som 
afvander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Der stilles ikke krav om fos-
foroverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres fosforbalance for hus-
dyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor i handelsgødning. 
 
Vadehavet er i henhold til lovgivningen udpeget som mindre sårbart overfor fosfor. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 5.655 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Arealerne får derved ifølge 
ansøgningen et fosfor overskud på 7,7 kg P/ha. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 1.882 kg fosfor fra be-
driften. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet via Bjerndrup Mølleå, Rebbøl 
Å, Porså og Uge Bæk. Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende 
i oplande til et Natura 2000, der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk er over-
belastet med fosfor. Derfor skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosfor-
overskuddet på bedriften. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fos-
for til vandmiljøet, idet bedriftens arealer ikke afvander til fosfor følsomme Natura 2000 
områder i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk. Desuden fastsætter Aabenraa 
Kommune vilkår om udlæggelse af 2 meter bræmmer langs de beskyttede vandløb, der 
grænser op til Trekroner 16’s udbringningsarealer, hvilket vil nedsætte risikoen for ned-
brydning af vandløbsbrinkerne og dermed udledning af fosfor til vandløb.  
 
Vilkår 
Se vilkår under afsnit 7.2 mht. bræmmer langs beskyttede vandløb. 
 

7.6 Natura 2000 

Redegørelse 
Bedriftens arealer ligger i oplandet til Bjerndrup Mølleå, Porså, Uge Bæk og Rebbøl Å, der 
afvander til Vidå systemet, der løber til Vadehavet. I Vidåsystemet er Sønderådalen ud-
peget som Natura 2000 område, der udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, 
Rudbøl Sø og Magisterkogen og fuglebeskyttelsesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder 
videre ud i Vidåen og fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og 
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Saltvandssøen. Vidåen udmunder i Vadehavet med Fuglebeskyttelsesområde F57 Vade-
havet, Habitatområde H78 Vadehavet og Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområderne H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen, fuglebeskyttelsesområderne F63 Sønderådal, F60 Vidå, Tønder-
marsken og saltvandssøen, F57 Vadehavet og Ramsarområdet 27 indeholder følgende 
naturtyper og arter: 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• 3150 Næringsrig sø 
• 3260 Vandløb  

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 

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

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60, F63 og F57: 
 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

 

 
Flere af arterne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. F.eks. er snæbel 
i Vidåsystemet følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af vandløbet, idet 
det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet nedsættes og 
bunden belægges med et slam/sandlag. 
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og forslag til 
Natura 2000 plan). 
Rudbøl sø er A1 målsat, der er en målsætning med skærpede krav, som anvendes, hvis 
særlige naturværdier ønskes bevaret. Målsætningen er ikke opfyldt ifølge regionplan 
2005-2016 og udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1. 
 
Basisanalysen for F63 Sønderådal siger, at vandkvaliteten i Sønderåen gennem de sene-
ste årtier er forbedret, og vandkvaliteten og næringsbelastning anses ikke for at være en 
trussel mod fuglene på udpegningsgrundlaget (Forslag til Natura 2000-plan, Sønder Ådal, 
område nr. 101). 
 
Ifølge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvæl-
stofkoncentrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion 
af næringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i 
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål 
er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være 
nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, natio-
nale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 
2 (s. 37 og 39)). 
Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadeha-
vet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som væ-
rende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
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I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig, hvor Lister 
Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). 
For at opnå målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
 
Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal kommunen sikre, at 
planer og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i 
kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra 
allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de 
arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare eller er til 
hindring, for at området kan opnå gunstig bevaringsstatus og en god tilstand. 
 
Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og hand-
leplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder. 
Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og 
miljøtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 
Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. 
usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vand-
plan 2015. Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring 
for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. 
 
Vurdering 
Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet på 2,3 DE/ha (DE-reel), idet arealer-
ne ikke afvander til et Natura 2000 område, der i hht. miljøstyrelsens kortværk udløser 
N- og P-klasser. 
 
Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. udvaskning af 
næringsstoffer? 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vidå og Brede Å) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl. 
oplandet i Tyskland). Trekroner 16’s udbringningsarealer udgør 171 ha. Dvs. at udbring-
ningsarealerne udgør ca. 0,11 % af det samlede opland til Lister Dyb. 
Ifølge tal fra udkast til vandplanen er den gennemsnitlige udledning til Lister Dyb (i peri-
oden 2001-2005) 1727 tons N/år og 70,4* tons P/år (*er oplyst af Miljøcenter Ribe). 
Udledningen af nitrat fra Trekroner 16 er beregnet til 0,9 tons pr. år. Fosfor udvasknin-
gen fra Trekroner 16 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller, der kan beregne denne 
udvaskning. 
Nitratudledningen fra Trekroner 16 udgør efter reduktion i alt 0,01 % af den samlede 
udledning til Lister Dyb. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 
vandområdet væsentligt. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000 områder væ-
sentligt pga. nitratudvaskning? 
Udbringningsarealerne til Trekroner 16 er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 2000 
områder”, der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. Arealerne har 
et N-reduktionspotentiale på 76-100 % (ifølge www.miljoeportal.dk). 
Et højt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsivende kvælstofforbindel-
ser omdannes til luftformigt kvælstof eller bindes i jorden, inden de når grundvand eller 
vandløb, forudsat at arealerne ikke er afvandede og drænede. 
 
Selvom Trekroner 16 ligger i opland til et sårbart Natura 2000 område, vurderer Aaben-
raa Kommune, at de generelle harmoniregler sammen med et højt N-
reduktionspotentiale og med de nye dyreenhedsberegninger, der er trådt i kraft, husdyr-
lovens beskyttelsesniveauer, implementeringen af Grøn vækst og de kommende vand- 
og naturplaner medvirker til at udvaskningen af kvælstof og fosfor på sigt vil falde.  
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Trekroner 16 ikke vil 
betyde en forringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelsesområ-
der. 
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7.7 Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
I det følgende vurderes forekomsten af de arter, hvor projektområdet ligger indenfor 
eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer indenfor 
de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig rapport 
fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databaserne 
ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelsesområ-
de. 
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og skovbe-
voksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten forekom-
mer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning 
af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levesteder-
ne i omgivelserne. 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen). 
Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse 
af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede 
vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier 
mellem ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb 
skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor den kan grave 
sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Løvfrøen yngler i 
mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lavvandede tidvise 
vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngletiden opholder løv-
frøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde, men det kan 
ikke udelukkes at løvfrøen findes i området, da den er fundet få km øst for Trekroner 16. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 



 

 76

 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, dog er den fåtallig i Jylland vest for israndslinien. Den yngler i solåbne vand-
huller med rent vand men kan uden for yngletiden opholde sig i dybere vandhuller og 
vandhuller med forurenet vand. På land kan den findes nær vandhuller under væltede 
træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet, men noget pletvist. Mark-
firbenet træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter 
overdrev, råstofgrave, 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. 
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som grøn frø, lille vandsalamander og skrubtudse, der ikke er opført på Habitatdirekti-
vets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de samme be-
tragtninger, som nævnt under padderne ovenfor. 
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene omkring bræmmer i afsnit 7.2 
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 potentiel-
le 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. 
 
Vilkår 
Vilkårene er beskrevet under afsnit 7.2 om ”Beskyttet natur”.  
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8 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere 
teknologi 
Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet1, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der 
søges om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring. For krav til eksisterende 
dele af anlægget skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastsæt-
tes i en miljøgodkendelse foranlediget af en udvidelse eller ændring2. 
 
Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedsty-
pe, bl.a. må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny 
eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske 
forhold, der indgår i vurderingen. Fastlæggelse af BAT er generaliseret i den forstand, at 
vurderingen foretages i forhold til, hvad der i almindelighed er opnåeligt i den pågælden-
de industrisektor, jf. direktivets artikel 2, nr. 11. 
  
BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssi-
ge belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses 
som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være 
tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendt-
gørelsens bilag 3. Kravet om BAT kan således betyde, at næringsstoftab eller anden foru-
rening bringes ned under det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgø-
relsen3. Det bemærkes endvidere, at kravet om BAT er uafhængigt af, om produktionen 
vil påvirke særligt sårbare områder væsentligt eller ej. Hvis anvendelse af en BAT-teknik 
– f.eks. en gulvtype – bringer husdyrbrugets forurening under beskyttelsesniveauet i 
                                                 

 

 

 
1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
2 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
3 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L 55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 37. 
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husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3 medfører dette ikke, at BAT-teknologier i andre hen-
seender f.eks. foderteknologier alene af denne grund kan fravælges.  
 
Vilkår om BAT indebærer ikke, at der stilles krav om anvendelse af bestemte teknologier. 
Men princippet om BAT pålægger myndighederne i vilkårsfastsættelsen at lægge vægt 
på, hvad der er opnåeligt ved anvendelsen af BAT. 
  
En ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 12 skal indeholde 
oplysninger om husdyrbrugets valg af BAT, jf. husdyrbrugbekendtgørelsens § 5, stk. 2, 
jf. bilag 2, pkt. G, nr. 27-28. Oplysningerne skal gives i en redegørelse med dokumenta-
tion for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forure-
nende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre 
hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal 
indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har 
undersøgt. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om anvendelse af BAT til reduk-
tion af ammoniakemission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om, hvordan et 
eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes. Ansøger er således ansvarlig 
for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. 
 
Af Miljøstyrelsens svar nr. 56 på Frequently Asked Questions (FAQ) fremgår, at BAT-
redegørelse i sager efter husdyrbruglovens § 12 som minimum skal indeholde følgende: 
  
Oplysninger BAT-redegørelse for § 12 

• Management 
1. Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre hus-

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

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

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er 
valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal 
omfatte både de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere in-
deholde et resumé af de væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har under-
søgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, 
der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst til-
gængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret, 
således at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder 
relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20034.  
 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er udarbejdet et BREF-
dokument, der svarer til BREF-dokumentet vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduk-
tion af den grund, at kvæg ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgår af 
husdyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en ansøgning 
om godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste til-
gængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 

                                                 

 

 

 
4 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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Da der i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redegøres for 
anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  
For så vidt angår husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 er det Miljøklagenæv-
nets opfattelse, at ansøgeren skal orientere sig og over for Aabenraa Kommune redegøre 
for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens og 
Miljøstyrelsens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrelsens BAT-
byggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes, og hvilke vilkår der 
er blevet stillet. 
 
Tabel 17 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse, vurdering og vilkår 

Staldindretning Afsnit 4.1 

Foder Afsnit 4.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 4.5 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 4.1+4.3+5.2+5.3 

Affald Afsnit 4.8 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser 

Afsnit 4.10 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning Kap. 5 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 5.1+5.2 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 7.3+7.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 7.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Med udgangspunkt i EU’s BREF – note for intensiv fjerkræ- eller svineproduktion, samt 
BAT – byggeblade for kvægdrift er det BAT i forhold til management at: 
 

• Identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for bedrifts-
personale. 

• Føre journal over vandforbrug. 
• Føre journal over energiforbrug. 
• Føre journal over mængde af husdyrfoder. 
• Føre journal over opstået spild. 
• Føre journal over spredning af uorganisk gødning på markerne (krav anses for op-

fyldt ved reglerne i § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plan-
tedække). 

• Føre journal over spredning af husdyrgødning på markerne (krav anses for opfyldt 
ved reglerne i § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedæk-
ke). 
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• Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændel-
ser (krav anses for opfyldt, idet der fastsættes vilkår om beredskabsplan). 

• 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 fjer-
nelse af produkter og spild. 

• Planlægge gødning af markerne korrekt (krav anses for opfyldt ved reglerne i § 21 
i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække). 

 
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne.  
 
Ved at strø godt i sengebåsene og give rigeligt med strøelse ved dyr på dybstrøelse, ska-
bes et tilpas miljø ved dyrene. Ansøger har fremadrettet sundhedsrådgivning med sin 
dyrlæge 1 gang om ugen, for at optimere management og sundhed i besætningen, og i 
ny sengestald anvendes sand i køernes lejeareal. 
 
Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i 
form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæ-
sons spredning.  
 
Der føres ikke systematisk journal over vand- og energiforbrug samt spild, men vand- og 
energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.  
 
Der vil blive udarbejdet beredskabsplan så forholdsregler i forbindelse med rørbrud, 
uheld med gylle, brand mv. er beskrevet. Anlægget efterses dagligt for utætheder mv., 
og der foretages service på anlæggene løbende efter behov. 
 
Der ansættes formentlig 2 medhjælpere, som vil blive oplært i de daglige rutiner, hvor 
der også er fokus på at undgå unødigt forbrug af vand, energi, foder mv., samt godt ma-
nagement i stalden. Opgaver, der ikke falder ind under den daglige rutine, vil blive vare-
taget af Paul Callesen. 
 
Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparation og vedligehold udover hvad der er 
nævnt under egenkontrol. Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene. 
 
Vurdering 
I henhold til BREF er godt landmandskab er en vigtig del af BAT herunder bl.a. at have 
en nødfremgangsmåde til håndtering af ikke planlagte hændelser, iværksætte reparati-
ons- og vedligeholdsarbejde. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at BAT indenfor management er opflydt, idet der udarbej-
des en beredskabsplan, og anlægget holdes under opsyn i løbet af dagen, samt at der 
gennemføres en inspektionsrunde hver dag. 
 

Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen systematisk er sket en gennemgang 
af, om de teknologier, der er valgt indenfor de enkelte områder, lever op til niveauet for 
BAT, og at bedriften anvender den bedste tilgængelige teknik. 
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9 0-alternativet og andre alternativer 
 
0-alternativet 
Ansøgningen beskriver dels de miljømæssige konsekvenser af produktionen, dels forskel-
len i miljøpåvirkning mellem den ansøgte produktion og den produktion, der kan opret-
holdes, hvis der ikke meddeles tilladelse til produktionsændringen. 
 
Ønsket om produktionsændringen er begrundet i behovet for tilpasning til strukturudvik-
lingen i landbruget. Stigende priser på råvarer samt bortfald af tilskud medfører et behov 
for yderligere rationalisering, herunder øget specialisering og en større produktion. Udvi-
delsen er dermed baseret i bedriften fortsat skal være konkurrencedygtig, tidssvarende 
og fastholde beskæftigelsen. 
 
Såfremt der ikke opnås miljøgodkendelse af den ønskede produktionsændring vil Paul 
Callesen stå med en ejendom, der ikke er optimal for ham. Det være sig økonomisk men 
også med henblik på systematisering og optimering af arbejdsrutiner. Det vil betyde, at 
ansøger på sigt vil være mindre motiveret for at investere i anlægget, hvilken kan betyde 
forringelser for miljø og dyrevelfærd. En sådan nedslidningsstrategi vil på sigt kunne 
medføre, at ejendommen afhændes. Det vil betyde tab af arbejdspladser på ejendommen 
og i følgeindustrierne samt bidrage til en yderligere affolkning ad landdistrikterne. 
 
Med miljøgodkendelsen vil det for ansøger være muligt at opnå en større rationalisering i 
arbejdsgangen, hvilket vil medføre, at det daglige arbejde udføres på den mest optimale 
måde. Dette vil endvidere sikre, at ansøger får større mulighed for at tiltrække kvalifice-
ret arbejdskraft, der kan være med til at aflaste ansøger i det daglige og sikre, at ansø-
ger opnår mere tid til driftsledelse, når der sker en aflastning i det mere manuelle arbej-
de. 
 
Andre alternativer 
Placeringen af den nye stald er valgt ud fra, at gården ligger udmærket placeret i det 
åbne land i god afstand til sårbar natur, naboer, byzone og lign., hvorfor der ikke har 
været væsentlige overvejelser omkring alternative placeringer. Staldens placering er den 
eneste mulighed hvis det eksisterende bygningssæt fortsat skal benyttes og ønsket om 
kort afstand til stuehuset tilgodeses. 
 
Placering af bygningerne sikrer, at anlægget kommer til at fremstå som en helhed samt 
sikrer en optimal arbejdsgang for ansøger.  
 
Vurdering 
Det er valgt at etablere den nye stald syd for de eksisterende anlæg, for på sigt at etab-
lere en ny stald med kælvningsfaciliteter nord for ny sengestald. Udvidelsen af ensilage-
pladsen udføres i forlængelse af den eksisterende ensilageplads. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den øgede miljøpåvirkning, der kommer som følge af 
udvidelsen på ’Stenløkke’ ikke påvirker lokalområdet i negativ retning, se nærværende 
miljøgodkendelse. 
 
Med hensyn til nabogener set i forhold til 0-alternativet kontra udvidelsen på ’Stenløkke’, 
er det kommunens vurdering, at udvidelsen ikke vil betyde væsentlig større genere for 
naboerne omkring ’Stenløkke’ end ved den nuværende produktion – jf. afsnit om lugt-, 
støj- og fluegener samt lysforhold. 
 
Det er kommunens vurdering af de socioøkonomiske konsekvenser, at 0-alternativet, 
dvs. fastholdelse af et konstant produktionsniveau på ’Stenløkke’, ville være en begyn-
dende afvikling af produktionen. Samfundsmæssigt vil 0-alternativet derfor kunne betyde 
færre arbejdspladser dels på slagterierne, men også i de mindre lokale virksomheder 
(vognmænd, foderstoffer m.m.), og som følge af dette må det kunne forventes at sam-
fundets indkomstdannelse mindskes. 
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Det er sandsynligt, at 0-alternativet ikke vil få væsentlig betydning for den samlede hus-
dyrproduktion i et større område. Hvorvidt en sådan alternativ udnyttelse af områdets 
landbrugsmæssige produktionspotentiale vil indebære en større eller mindre miljøpåvirk-
ning end det ansøgte, afhænger af de konkrete omstændigheder hvorunder potentialet 
realiseres. Kommunen finder ikke, at der er grundlag for at antage, at 0-alternativet vil 
indebære en væsentlig afvigende, generel miljøpåvirkning. 
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10 Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Ved ophør af driften af husdyrbruget vil det blive sikret, at de nødvendige foranstaltnin-
ger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage i tilfredsstillende 
tilstand.  
 
Gyllekanaler tømmes. Gyllebeholdere vil ligeledes blive tømt, medmindre de udlejes. 
 
Såfremt der på ophørstidspunktet måtte være gyllebeholdere, der er opført uden tilknyt-
ning til det hidtidige bebyggelsesareal, vil gyllebeholderen blive fjernet, når den ikke 
længere er i drift. 
 
Evt. overskudsfoder vil blive afhændet til destruktion. 
 
Evt. fjernelse af bygninger vil foregå efter forskrifter om sortering af byggeaffald. 
 
Forurenende dele på malkeanlæg fjernes, herunder kemikalier til desinfektion og vask. 
Olie/spildeolie fra pumper fjernes. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ved ophør af driften skal sikres, at de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage til 
tilfredsstillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af oplagret husdyrgødning, af-
fald, maskiner og andet materiel. 
 
Der stilles vilkår som skal sikre, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare.  
 
Vilkår 
 

72. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-
taktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at 
undgå forureningsfare. 
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11 Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Ejendommen leverer mælk til Arla og følger derfor Arlagårdens retningslinier. Ejendom-
men får ca. hvert andet år besøg fra Arlagården.   
 
I forbindelse med at besætningsstørrelsen overstiger 500 DE, skal besætningen være 
tilknyttet sundhedsrådgivning og der skal ligeledes udarbejdes en smittebeskyttelses-
plan, jf. Bek. Om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 DE. 
 
Ansøger er allerede tilknyttet den ”ny sundhedsrådgivningsaftale” med sin dyrlæge, som 
indebærer at dyrlægen kommer 1 gang om ugen, for at overvåge og optimere sundhe-
den i besætningen i samarbejde med ansøger. Ny Sundhedsrådgivning styrker den fore-
byggende rådgivning, og lader i større udstrækning kvægbrugeren foretage den medicin-
ske behandling af dyrene selv. En del af denne aftale indebærer, at der skal udarbejdes 
en smittebeskyttelsesplan. Denne plan omhandle følgende elementer: 
 

1) Besætningens geografiske beliggenhed i forhold til andre besætninger. 
2) Afgrænsning af besætningsområdet, herunder udendørsarealer. 
3) Tilførsel af dyr, foder, strøelse, sæd, medicin, redskaber mv. til besætningen. 
4) Personers adgang til og i besætningen. 
5) Forebyggelse og sikring mod rotter, mus, fugle og insekter og bekæmpelse i for-

nødent omfang. 
6) Afgang af dyr til levebrug, slagtning eller destruktion, bortskaffelse af urin, gød-

ning, produkter, redskaber mv. 
7) Kritiske punkter i smittebeskyttelsen af besætningen, herunder særlige forhold ved 

udendørsproduktion. 
8) Hvilke krav, der stilles til smittebeskyttelse og sundhedsovervågning i leverandør-

besætninger. 
9) Dokumentation for smittebeskyttelsesprocedurer, herunder for besøgende og 

sundhedsstatus for leverandørbesætninger og indkøbte dyr mv. 
 
Hver anden dag kommer der en oversigt fra mejeriet over den leverede mælks kvalitet. 
På denne måde holdes besætningens sundhed overvåget. 
  
Der tages analyser af grovfoderet, når det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensæt-
ter og afstemmer fodringskonsulenten foderplanerne. 
 
Der føres journal over placering af markstakke, hvis der bliver behov for at lægge hus-
dyrgødning eller foder i markstak. Det tilstræbes at alt grovfoder opbevares i plansiloan-
lægget. Ligeledes tilstræbes det at dybstrøelsen fra aflastningsbåse og kælvningsafdeling 
udbringes direkte på marken uden forudgående oplagring. 
 
Der laves mark- gødningsplan årligt, og ud fra denne laves en sprøjteplan, hvor mængde 
og type af pesticid der anvendes/anbefales bliver noteret. Når behandlingerne er foreta-
get, noteres dette i en journal. Maskinstation udfører behandlingerne. 
 
Der føres logbog over gyllebeholdernes flydelag osv., og der noteres, når der køres gylle 
ud og flydelaget brydes. Der kontrolleres om flydelaget gendannes, ellers reetableres 
dette. 
 
Ved det daglige opsyn og fastlagte rutiner, overvåges dyr, anlæg og diverse installationer 
og andet materiel. Slidte dele repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes, at udskif-
te dele på anlæg og maskiner med nyere dele, der hører under betegnelsen BAT (bedre 
tilgængelig teknik), såfremt udskiftningen kan ske uden supplerende miljøgodkendelse. 
Maskinparken holdes endvidere med service, reparationer samt evt. udskiftninger efter 
behov. 
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Herudover er der en række andre faste procedurer: 
 

• Autoriseret elinstallatør laver eftersyn på ejendommens el-installationer hvert 5. 
år. 

• Registrering af dyr i CHR. 
• Det tjekkes løbende om der er plads i beholderne til hhv. gylle og spildevand. 
• Pulverslukkere kontrolleres årligt. 
• Serviceeftersyn på maskiner og malkeanlæg overholdes. 
• Kontrol af slid på gummiskrabere i stalde – de skiftes lige så snart de ikke skraber 

ordentligt, af hensyn til klovsundhed, udskridningsfare og renlighed i stalden. 
• I løbet af dagen holdes anlægget under opsyn og hver aften tages en inspektions-

runde på ejendommen, for at tjekke om anlæggene kører som de skal. 
 
Ansøger har ingen yderligere forslag til egenkontrol.  
 

Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal føres den i efterfølgende vilkår beskrevne 
egenkontrol. 
 
Vilkår 
 

73. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vil-
kårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og fo-
revises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregn-
skaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanaly-
ser, fakturaer for indkøbt foder, en-dags foderkontroller, kvægnøglen, ydel-
seskontroller, effektivitetskontroller, mejeriafregninger, slagteriafregninger, 
årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, af-
snit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr 
samt status dyr og foder. 

 
74. Til dokumentation for, at vilkår vedrørende kvægbesætningen er overholdt 

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

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

ger om indholdet af totalt protein, (AAT og PBV for kvæg) i foderet. Foder-
planer skal opbevares på husdyrbruget i mindste 5 år og forevises på kom-
munens forlangende.  

 
76. Grovfodermidler bortset fra frisk græs, der udgør mere ende 10 % 

FE/malkeko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT, PBV. Ana-
lysen skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Resultatet af analysen 
skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens 
forlangende. 

 

77. Gyllebeholderne skal tømmes mindst én gang om året, hvor de skal gen-
nemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen 
skal registreres i driftsjournalen. 

 

78. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø, 
skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 
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79. Hver enkelt ensilagesilo i ensilageopbevaringsanlægget skal, når den tøm-
mes, gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gen-
nemgangen skal registreres i driftsjournalen. 

 
80. Møddingspladen skal, når den tømmes, gennemgå et visuelt eftersyn og 

vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjour-
nalen. 
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12 Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 
om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af lovens 
§ 76 påklages til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Planta-
gevej 4, 6330 Padborg eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender 
umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 7. juli 2010 i Lokal-Bladet Budstikken, Aa-
benraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den 4. 
august 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefristens 
udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre Miljøkla-
genævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede ifølge Forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Miljøgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedstående: 

• Ansøger Paul Callesen, Trekroner 16, 6392 Bolderslev, postnr. By* 
• Nabo og ejer af areal hvortil der gives dispensation fra afstandskrav Thomas 

Vonk, Trekroner 2A, 6392 Bolderslev* 
• Ejer af areal hvortil der gives dispensation fra afstandskrav Per Staugård Rasmus-

sen, Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev* 
• Nabo Bolderslev Skytteforening, c/o Flemming Holm, Perbølvej 33, 6392 Bolders-

lev* 
• Bortforpagter Hans Schultz Hansen, Østergade 14, 6392 Bolderslev (6,23 ha)* 
• Bortforpagter Peter Høgh, Smedefod 51, 6392 Bolderslev (7,78 ha)* 
• Bortforpagter Kohberg Bakery Group A/S, Kernesvinget, 6392 Bolderslev (3,56 

ha)* 
• Bortforpagter Tommy Jessen, Kådnervej 8, 6200 Aabenraa (9,49 ha)* 
• Bortforpagter Hans Hinrichsen, Bredhøjvej 6, 6392 Bolderslev (59,0 ha)* 
• Modtager af husdyrgødning Hans Leo Pedersen, Hellevad-Bovvej 22, 6360 Tinglev 

(57 ha)* 
• Anny Hansen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, aha@landbosyd.dk* 
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• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk* 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 

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

 
* har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering. 
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13 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 3670, version 6, genereret 

den 5. maj 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk 
1.1. Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk 
1.2. Bygninger – situationsplan 
1.3. Anlæg, vand, affald, lys, ind- og udkørsel m.v. 
1.4. Afløbsforhold 
1.5. Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet 
1.6. Støjkilder 
1.7. Udbringningsarealer og transportruter 
1.8. Fuldmagt 
1.9. Beregninger på etape 1 fra www.husdyrgodkendelse.dk  
1.10. Beregninger på etape 2 fra www.husdyrgodkendelse.dk  

 
2. Konsekvensområdet. 
 

3. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af den 16. maj 2010 fra nabo Hans 
Schultz Hansen. 

 
4. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af den 16, juni 2010 fra Kohberg Bakert 

Group A/S. 
 
5. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af 25. juni 2010 fra DOF Sønderjylland 
 
 






































































































































































































































































