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Datablad 
Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget på Undelevvej 16, 6340 Kruså. 

Miljøgodkendelse meddelelses i medfør af § 12, stk. 2 i lovbe-
kendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljø-
godkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. 

 
Godkendelsesdato: 15. juni 2010 
 
Ansøger:  Christian Dalgas Nissen, Undelevvej 16, 6340 Kruså 
 
Telefonnr.:  74 60 85 66 
 
Mobilnummer: 40 44 85 65 
 
E-mail:  christian_nissen@post.tele.dk 
 
Ejer af ejendommen: Christian Dalgas Nissen, Undelevvej 16, 6340 Kruså. Telefon 74 

60 85 66, mobil 40 44 85 65. 
 
Kontaktperson: Christian Dalgas Nissen, Undelevvej 16, 6340 Kruså. Telefon 74 

60 85 66, mobil 40 44 85 65. 
 
Husdyrbrugets navn: Unavngivet  
 
Ejendomsnr.: 5800002551 
 
Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr. 2, Undelev, Holbøl 
  Matr. nr. 134, Lundtoft, Kliplev 
  Matr. nr. 29, Undelev, Holbøl 
  Matr. nr. 46, Hokkerup, Holbøl 
 
CVR nr.:  86829916 
 
CVR/p nr.:  1002757637 
 
CHR nr.:  48150 
 
Andre ejendomme: Løgtoft 7, 6300 Gråsten 
 
Miljøkonsulent: Carsten Nielsen, Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Oden-

se SØ. Telefon 63 15 54 23, mobil 29 36 28 26. e-mail: 
can@patriotisk.dk 

 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Lene Kragh Møller 
 
Kvalitetssikring, miljø: Lars Paulsen 
 
Sagsbehandler, natur: Martin Ugilt Thomsen 
 
Kvalitetssikring, natur: Torben Hansen 
 
Sagsnr:  07/55126 
 
Høring:  Sønderborg Kommune 
 
Øvrige afgørelser: Ingen 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Christian Dalgas Nissen har ansøgt om lovliggørelse af dele af udvidelse af kvægproduk-
tionen på ejendommen beliggende Undelevvej 16, 6340 Kruså. Ansøgningen er indsendt 
til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssy-
stemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbe-
lastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 21. september 2007, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 4810, version 14 indsendt til Aabenraa Kommune den 29. marts 2010 
og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 9. april 2010. Ansøgningen fremgår af 
bilag 1. 
 
Husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra 2004 og en anmeldt ændring af fordelingen 
mellem køer og opdræt fra november 2006. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, småkalve og tyrekalve.   
 
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 351,9 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
540,0 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 12, 
stk. 2.  
 
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 dy-
reenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 416,2 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 613,7 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en kostald på 1.100 m2, med senge m/spaltegulv (43 m x 25,6 m), lovliggørelse 
• tilbygning af stald på 440 m2 med senge m/spalter (22 m x 20 m), lovliggørelse 
• fast overdækning på 2.500 m3 gyllebeholder 
• en udendørs mælketank, stående med diameter 3 m og højde 6 m 
• en vaskeplads  
 

Der er på et tidligere tidspunkt givet en grave-/støbetilladelse til kostald (1.1.3). I tiltro 
til at miljøgodkendelse var på vej, udnyttede ansøger denne tilladelse i efteråret 2008. I 
forbindelse med, at der blev konstateret en væsentlig stigning i dødeligheden blandt kø-
erne, vurderede ansøger og ansøgers dyrlæge at problemet skyldtes, at et eksisterende 
staldafsnit var meget nedslidt. Det blev derfor besluttet, at færdiggøre den nye stald, af 
dyrevelfærds grunde. Det skal bemærkes, at produktionen holdes indenfor rammerne af 
den gældende miljøgodkendelse med senere ændringer. 
 
I forbindelse med etablering af stald 1.1.3 blev der nedtaget 22 m af den eksisterende 
stald 1.1.4. Da der stadig (efter gennemførelse af den ansøgte udvidelse) vil være brug 
for denne del af stalden, valgte ansøger at etablere de 22 m i den nordlige ende af stald 
1.1.4. Da der ikke er søgt tilladelse til denne etablering, anmodes der derfor om lovliggø-
relse af byggeriet. 
 
 



 

 

6 

Med baggrund i ovenstående, er der således ikke kun tale om en miljøgodkendelse af en 
forøget husdyrproduktion, der er også tale om en lovliggørelse af den opførte kostald 
(stald 1.1.3) på 1.100 m2 og tilbygning på 440 m2 (stald 1.1.6 og 1.1.7). 
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at der er en driftsmæssig begrundelse for den ønskede 
placering af stald 1.1.3, og at placeringen ikke vil medføre forurening, idet malkestalden 
er placeret ovenpå boringen. Desuden vil overdækningen på gyllebeholderen blive place-
ret ca. 5 fra naboskel. Aabenraa Kommune har vurderet, at der er en driftsmæssigt be-
grundelse for den ønskede placering af overdækningen af gyllebeholderen. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Kvægbruget på Undelevvej 16 udvider fra de godkendte 220 køer, 250 kvier/småkalve (0 
– 28 mdr.) og 20 ungtyre -450 kg. Denne produktion er den 28. november 2006 tilladt 
ændret til 230 køer og 230 opdræt. Produktionen udvides til 452 køer, 38 småkalve (0 – 
2 mdr.) og 227 tyrekalve (40-50 kg). Der hører i alt 220,47 ha udbringningsarealer til 
produktionen, plus 34,47 ha af udbringningsarealer i form af gylleaftaler.  
De fleste udbringningsarealer ligger indenfor 2 km fra produktionsanlægget, men en del 
ligger på ejendommen Løgtoft 7 ca. 3 km fra produktionen. Alle arealer fremgår af kort-
bilaget. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der er etableret en kostald (1.1.3) på ca. 1.100 m2, som er placeret øst for malkestal-
den. I forbindelse med etablering af stald 1.1.3 blev der nedtaget 22 m af den eksiste-
rende stald (1.1.4). Disse 22 m blev tilbygget i den nordlige del af stald 1.1.4. Staldan-
lægget er sammenhængende, hvor der tidligere var ikke var bygninger mellem de to 
stalde (1.1.2 og 1.1.4). Byggestilen og byggemateriale er den samme stil som eksiste-
rende staldanlæg.  
 
Det samlede anlægs visuelle indflydelse på det omkringliggende landskab ændres ikke 
nævneværdigt i forbindelse med etablering af stald 1.1.3 og tilbygningen (1.1.6 og 
1.1.7). I det hele taget vurderes anlægget ikke at skæmme landskabet, og det stilles 
derfor ikke krav om afhjælpende foranstaltninger, som f.eks. slørende beplantning, ved 
produktionsanlægget.   
 
Landskabelige værdier 
Produktionsanlægget er placeret i et område der, i Kommuneplanen 2009, er udpeget 
som værdifuldt landskab. Det betyder, at anlæg i videst muligt omfang skal etableres i 
tilknytning til eksisterende bygninger. Som beskrevet ovenfor, vurderes etablering af 
staldene 1.1.3, 1.1.6 og 1.1.7 ikke at stride mod kommuneplanens linie for værdifuldt 
landskab. 
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, og der etableres en kostald og en til-
bygning, som i al væsentlighed placeres længere væk fra naboerne. Nærmeste enkelt 
bolig, der er en del af nabolandbruget, ligger ca. 195 m syd for stald 1.1.2. Nærmeste 
byzone ligger ca. 595 m fra stald 1.1.2. Der er ingen samlet bebyggelse indenfor afstan-
den til byzone, derfor er afstanden til samlet bebyggelse sat til den samme som byzone. 
Geneafstanden i forhold til enkeltbolig er på 105 m, og i forhold til byzone er den på 410 
m. Alle boliger eller byzone ligger således udenfor 1,2 gange den beregnede ge-
neafstand, og genekriterierne for lugt er dermed overholdt. 
 
I forbindelse med høst og transport i øvrigt i tørre perioder vil der kunne opstå støv, men 
det vurderes, at det ikke giver gener udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. Derudover 
vil der være støj fra anvendelse af maskiner internt i produktionen. Kompressorer, der 
anvendes i forbindelse med malkeanlægget, er placeret indendørs i tankrummet, og det 
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giver ikke anledning til støj udenfor ejendommen. Samlet vurderes der ikke at kunne 
opstå uacceptabel støj udenfor ejendommen. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 771 
til ca. 1083 årligt.  
 
Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes 
det, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Det er undervejs i sagsbehandlingen konstateret, at den § 3 mose, der er beliggende ca. 
350 m øst produktionen, indeholder en nedbrudt højmose, som er beskyttet efter § 7 i 
lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. Beregninger af ammoniakdeposistionen i 
mosen omfattet af § 7 viser, at merbelastningen ligger indenfor lovkravet på 0,5 kg 
N/ha/år (0,34 kg N/ha/år).  
Det nærmeste Natura 2000 område (Habitatområde H83 Rinkenæs skov, Dyrehaven og 
Rode Skov) ligger ca. 4,5 km øst for anlægget. Afstanden til natura 2000 området gør, at 
der ikke sker ammoniakbelastning, som direkte kan henføres til anlægget. 
 
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 uden for 
områder, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til over-
fladevand beregnet til 63,2 kg N/ha/år. Ingen udbringningsarealer er beliggende i nitrat-
følsomt indvindingsområde. Derfor er der ikke foretaget nogen beregninger af udvask-
ningen til grundvand. 
 
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 væsentlige. 
 
Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 
Det vurderes, at der anvendes BAT indenfor: 

- Management: der udarbejdes bl.a. beredskabsplan, mark- og gødningsplaner. 
- Foder: der udarbejdes foderplaner. 
- Staldindretning: i stald 1.1.3 etableres der ikke præ-fabrikeret gulve, som er BAT, 

for at opnå samme ammoniakreduktion er der brugt foderkorrektion, skraber og 
overdækning af gyllebeholder, som virkemidler. 

- Forbrug af vand og energi: der anvendes lavenergi lysstofrør, naturlig ventilation, 
anvendelse af varme fra mælkekøling til opvarmning, højtryksrenser til rengøring. 

- Opbevaring af husdyrgødning foregår i stabile beholdere, inspiceres visuelt en 
gang årligt, etablering af fast overdækning på den ene gyllebeholder. 

- Udbringning af husdyrgødning sker ved, at der ikke tilføres husdyrgødning til mar-
ker, som er vandmættet, oversvømmet, frossent og snedækket.  

- Nødfremgangsmåde: der er udarbejdet en beredskabsplan til håndtering af ikke 
planlagte emissioner og hændelser. 

 
Alternative løsninger 
Det ikke er relevant at overveje alternative placeringer af de nye stalde, idet de indgår i 
det eksisterende anlæg som en integreret del, der fortsætter en række af optimeringer af 
anlægget. I forvejen er produktionens opdræt flyttet til en anden ejendom, og det er ikke 
relevant at dele mælkeproduktionen på flere placeringer. 
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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 miljømæssig lovliggørelse og miljøgodkendelse af den 
ansøgte ændring og udvidelse af husdyrbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså. Der er ikke 
givet byggetilladelse eller andre tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning end efter 
husdyrbrugloven. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 40, 2007 i Aaben-
raa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i 
beslutningsprocessen. De var en frist på 14 dage til at indsende bemærkninger. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev 15. februar 2010 orienteret om an-
søgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 23 april 2010 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte, som har anmodet herom, samt til de kla-
geberettigede. Høringsberettigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 
12 Klagevejledning. Der var en frist på 6 uger til afgivelse af bemærkninger. Udkastet til 
afgørelse kan også ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside. 
 
Den 30. maj 2010 modtog Aabenraa Kommune bemærkninger fra Danmarks Naturfred-
ningsforening. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 6. 
Den 7. juni 2010 modtog Aabenraa Kommune bemærkninger fra Patriotisk Selskab. Be-
mærkninger er vedlagt som bilag 7. 
Den 7. juni  og den 8. juni 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fra Dansk 
Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Sønderjylland. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 
8. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal – Bladet Budstikken, 
Aabenraa onsdag den 16. juni 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede 
personer, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget 
i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Undelevvej 
16, 6340 Kruså. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 452 årskøer (9.234 kg mælk) 
• 38 årssmåkalve (0 – 2 mdr.) 
• 227 årstyrekalve (40-50 kg) 

 
Svarende til 613,72 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• en kostald på 1.100 m2, med senge m/spaltegulv (43 m x 25,6 m), lovliggørelse 
• tilbygning af stald på 440 m2 med senge m/spalter (22 m x 20 m), lovliggørelse 
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• fast overdækning på 2.500 m3 gyllebeholder 
• en udendørs mælketank, stående med diameter 3 m og højde 6 m 
• vaskeplads 

 
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 Undelev-
vej 16, 6340 Kruså. 
 
Samtidig meddeles dispensation i henhold til § 9 stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven til 
etablering af stald 1.1.3 indenfor 25 m fra enkelt vandindvindingsanlæg, samt til over-
dækning af gyllebeholder, som etableres indenfor 30 m naboskel. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om 

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

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

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

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

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

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
 
 
Den 15. juni 2010 
 

   
 
Lene Kragh Møller   Torben Hansen  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Plantagevej 4, 6330 Padborg  Plantagevej 4, 6330 Padborg 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 82 35   Direkte 73 76 73 58 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 4810, version 14, genereret den 29. marts 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 9. april 2010 og med de vilkår, der frem-
går af miljøgodkendelsen. 

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

 
Gyldighed  

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

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
 
Placering i landskabet 

4. Kostald (1.1.3), staldafsnit i stald 1.1.6 og 1.1.7 skal opføres i materialer, 
dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 

5. Stald 1.1.3 skal placeres mindst 16 meter fra boringerne i malkestalden. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

6. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stald-
afsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående ta-
bel. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse 
nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og 
dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved 
ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som 
gælder. 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 
Staldsystem 
(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Vægt/ 
alder 

Antal dyr DE 

1.1.1 
Malkekøer, 
tung race 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 80 106,77 

1.1.2 
Malkekøer, 
tung race 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 150 200,19 

1.1.3 
Malkekøer, 
tung race 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 170 226,88 

1.1.4 
Malkekøer, 
tung race 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 24 32,03 

1.1.5 
Malkekøer, 
tung race 

Dybstrøelse  12 16,02 

1.1.6 
Malkekøer, 
tung race 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl  16 21,35 
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eller ringkanal) 

1.1.7-1 
Småkalve,  
tung race Dybstrøelse 0-2 mdr. 38 9,00 

1.1.7-2 
Tyrekalve,  
tung race Dybstrøelse 

40,00-
50,00 kg 227 1,48 

I alt     613,72 

 
7. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-

se efter 2 år miljøgodkendelsen er meddelt, og når besætningen er nået op 
på 613,72 DE. 

8. Spaltearealet i stald 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 og 1.1.6 skal skrabes mindst 
hver fjerde time.  

9. I staldafsnittene (1.1.5 og 1.1.7) med dybstrøelse skal der strøs med halm 
eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør 
i overfladen. 

10. Stald 1.1.3 skal indrettes med sengebåse med spalter (Kanal, bagskyl eller 
ringkanal). 

 
Fodring 

11. Den samlede foderration til dyretype malkekøer må i gennemsnit over en 
3-årig periode maksimalt indeholde 169 gram total råprotein pr. foderen-
hed (FE). 

12. Foderkorrektion må højest være 0,9653 beregnet efter følgende formel: 
((FE pr. årsko x 169 g råprotein pr. FE / 6250) – (kg mælk pr. årsko x pct. 
protein i mælk / 638) – 1,7) / 134,5. 

13. Ansøger har i ansøgningen oplyst, at foderet indeholder 169 g råprotein pr. 
FE (virkemiddel). Derudover anvendes faste normaltal for 2005/2006 på 
6593 FE pr. årsko, 8745 kg mælk pr. årsko og 3,41 pct. Protein i mælk, jf. 
Plantedirektoratets ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 
2005/2006”. 

14. Krav til dokumentation til foderkorrektion fremgår af vilkår 87 (det sidste 
vilkår under egenkontrol og dokumentation). 

 
Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

15. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning 
i siloen. 

16. Al ensilage skal opbevares i plansiloer. 
 
Energi- og vandforbrug 

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

18. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 270.000 
kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes 
en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal 
fremvises ved tilsyn. 

19. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekø-
leanlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes så-
ledes, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumen-
teres i mindst 5 år.  

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

21. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 19.250 
m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
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merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fore-
vises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

22. Overfladevand og ensilagesaft fra ensilageanlægget skal ledes til gyllebe-
holderne eller til forbeholdere i henhold til bilag 1.15. 

23. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsre-
ster, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spil-
devandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. 

 
Kemikalier og medicin mv. 

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

 
Affald 

25. Opbevaringspladsen til døde dyr skal placeres 18 m fra den nuværende 
staldafsnit 1.1.6 og 1.1.7, som vist på bilag 1.3. 

26. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 10.  
 
Olie 

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

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

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

30. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 

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

eventuelt spild af olie og husdyrgødning. 
32. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle 

medarbejderne. 
33. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Da-

toen for ajourføringen skal fremgå af planen. 

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

34. Den eksisterende beholder (1.1.9) på 2.500 m3 skal overdækkes med fast 
overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen 
umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste over-
dækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 

35. Rejektvandet skal ledes til gyllebeholder 1.1.9. 
36. Gyllebeholder 1.1.8 må kun bruges til uforarbejdet husdyrgødning 
37. 1.700 m3 kvæggylle skal årligt flyttes til og opbevares på Løgtoft 7, 6200 

Gråsten. 
 
Drift af gyllesepareringsanlæg 

38. Gyllesepareringsanlæg skal været et anlæg med skruepresse. 
39. Tørstoffraktioner udskilt fra husdyrgødningen skal afsættes uden for hus-

dyrbruget. 
40. Alle synlige slanger og rør skal kontrolleres ved opstart af separeringsan-

lægget for at se om der er utætheder. Desuden skal der kontrolleres for 
utætheder 10 og 20 minutter efter opstart af separeringsanlægget. Konsta-
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teres der utætheder, skal disse straks tætnes. Gyllesepareringsanlægget 
skal tilses, når det er i drift. 

41. På husdyrbruget må der ikke separeres husdyrgødning fra andre husdyr-
brug. 

42. Der skal være mulighed for at opbevare gylle fra staldene inden separati-
on, såfremt der opstår længerevarende driftsproblemer på separationsan-
lægget. 

43. 4.256 t gylle fra dette godkendte husdyrbrug skal separeres. 
44. Når separationsanlægget er i drift skal separationsanlægget og containeren 

til opbevaring af fiberfraktionen placeres på betonplads med afløb til en 
godkendt beholder til flydende husdyrgødning. 

45. Spild af gylle/rejektvand og fiberfraktion skal opsamles straks.  
46. Det skal sikres, at der ikke kan pumpes gylle ind i separatoren ved alarm 

for høj vandstand i pumpebrønden. 
47. Såfremt gylleseparationsanlægget ikke fungerer, skal tilsynsmyndigheden 

informeres herom. Kommunen kan ved længerevarende driftsproblemer el-
ler ved gentagende problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. 

 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

48. 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. 

49. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 
pct. i ethvert delparti skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i 
driftsjournalen og opbevares i mindst 5 år. 

50. 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. 

51. Markstak af kompost må ikke etableres nærmere end 300 m til det udpe-
get § 7 naturområde. Arealerne er vist på billede 7.1 

 
Anden organisk gødning 

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

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

54. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebe-
holderne. 

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

56. Udbringning af husdyrgødning fra gyllebeholder 1.1.9 må kun ske på ejede 
og forpagtede arealer. 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

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

 
Fluer og skadedyr 

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

59. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesve-
je skal vognen læsses ordentlig, så spild ikke kan finde sted. Skulle der al-
ligevel ske spild, skal det staks opsamles. 

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

 
Støj 
Beliggenheden af landbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Undelevvej 16 er beliggende i Det åbne land, Syd og har driftsarealer belig-
gende i det samme område samt i Sønderborg Kommune. 
Kommuneplanen fastsætter for Det åbne land, Syd ikke retningslinjer for støjbelastning, 
der er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget. 
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Undelevvej 16, 6340 Kruså er beliggende i Det 
åbne land, Syd. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse kan 
være af betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis 
boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer og landsbyer. 
Afstanden til lokalbyen Holbøl er ca. 450 meter. På denne afstand kan der være støjge-
ner. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget grænser op til planlagte områder i lokalbyen Holbøl, 
kommuneplanområderne: 3.4.002.B, 3.4.006.B, 3.4.010.B, 3.4.001.C, 3.4.003.E og 
3.4.011.E. 
Områderne mærket med B er boligområder, området mærket med C er centerområde, 
og områderne mærket med E er områder til lettere erhvervsformål. 
Driftsarealer er beliggende i nærheden af bebyggelsen Gammel Lundtoft samt grænsen-
de op til byen Tørsbøl i Sønderborg Kommune. 
 

61. Bidraget fra landbruget med adressen Undelevvej 16, 6340 Kruså be-
stemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i Det åbne 
land, i bebyggelsen Gammel Lundtoft samt i lokalbyen Holbøl ikke over-
skride følgende 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 
Bebyggelsen 
Gammel Lundtoft 

55 45 40 

Lokalbyen Holbøl 
3.4.002.B 
3.4.006.B 
3.4.010.B 

45 40 35 

Lokalbyen Holbøl 
3.4.001.C 

55 45 40 

Lokalbyen Holbøl 
3.4.003.E 
3.4.011.E. 

60 60 60 

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

 
Støjgrænserne må i det åbne land samt ved boliger i bebyggelsen Gammel 
Lundtoft ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger. 
Støjgrænserne må i planlagte områder i lokalbyen Holbøl ikke overskrides 
noget sted i områderne. 

 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede halve time. 

 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets 
støjbidrag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umid-
delbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg 
eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i for-
bindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse 
aktiviteter. 

 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes 
område, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medreg-
nes i landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere 
på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbi-
drag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til 
landbruget. 

 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal 
udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af 
et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfat-
tet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 
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62. Sønderborg Kommune kan, også inden der er forløbet 8 år efter medde-

lelsen af godkendelsen, meddele påbud i henhold til § 39 i lov om miljø-
godkendelse m.v. af husdyrbrug til landbruget Undelevvej 16, 6340 Kru-
så. Sønderborg Kommune kan stille krav om overholdelse af grænsevær-
dier for støjkilder, der befinder sig på landbrugets driftsarealer beliggen-
de i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune fastlægger de rele-
vante grænseværdier. 

 
Lys 

63. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke vende direkte mod nabobe-
boelserne mod sydøst. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelses-
sensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. 

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

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

65. Husdyrgødning fra Undelevvej 16 må kun udbringes på de arealer, som 
fremgår af ansøgning, bilag 1 og som viser udbringningsarealerne på bilag 
1.11. 

 
Beskyttet natur 

66. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på mindst 10 meter rundt om mosen (G) på matr. nr. 6b Lund-
toft, Kliplev (mark 15). Bræmmen måles fra overgangen til mose, hvor 
højdeforskel måles fra denne. Bræmmen må gerne slås, dog ikke i perio-
den 1. april til 1. september. 

67. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på mindst 5 meter rundt om mosen (I) på matr. nr. 6b lundtoft, 
Kliplev (mark 15). Bræmmen måles fra overgangen til mose, hvor højde-
forskel måles fra denne. Bræmmen må gerne slås, dog ikke i perioden 1. 
april til 1. september. 

68. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på mindst 5 meter rundt om mosen på matr. nr. 2 Undelev, Hol-
bøl (mark 1-0 og 1-1). Bræmmen måles fra overgangen til mose, hvor 
højdeforskel måles fra denne. Bræmmen må gerne slås, dog ikke i perio-
den 1. april til 1. september. 

69. Der etableres en 2 meter bred dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmme 
langs det beskyttede vandløb Gejlå på mark 23 og 23-1. Bræmmen må 
gerne slås, dog ikke i perioden 1. april til 1. september. 

70. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på mindst 5 meter rundt om vandhullet P på matr. nr. 344 Tørs-
bøl, Kværs (mark 24). Bræmmen måles fra kronen af vandhullet. Bræm-
men må gerne slås, dog ikke i perioden 1. april til 1. september. 

2.7 Husdyrbrugets ophør 
71. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-

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

2.8 Egenkontrol og dokumentation 
72. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vil-

kårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og 
forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødnings-
regnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foder-
analyser, fakturaer for indkøbt foder, en-dags foderkontroller, kvægnøglen, 
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ydelseskontroller, effektivitetskontroller, mejeriafregninger, slagteriafreg-
ninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte 
dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder 
og dyr samt status dyr og foder. 

73. 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. 

74. 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. 

75. Det skal fremgå af driftjournal mængde og tidspunkt for flytning og opbe-
varing af kvæggylle på Løgtoft 7, 6200 Gråsten 

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

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

78. Der skal afsættes 760 ton fiberfraktion med beregnet 5.367 kg N og 1.028 
kg P fra gyllesepareringen. 

79. Det skal fremgå af driftsjournal, hvornår gyllesepareringsanlægget er i 
drift, herunder start- og sluttidspunkter, samt den producerede fiber-
mængde. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år og fremvises på 
Kommunes forlangende. 

80. Fakturer fra maskinstation om leje af separeringsanlægget, herunder op-
lysninger om leverings - og afhentningstidspunktet. Oplysningerne skal op-
bevares i mindst 5 år og fremvises på Kommunes forlangende. 

81. Der skal indgås skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktionen. Aftalen 
skal som minimum indeholde følgende oplysninger:  

- leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR nr. 
- hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor aftalen omhandler 
- mængde af fiberfraktion 
Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner skal opbevares på husdyr-
bruget i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende. 

82. Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af 
kvittering for overførsel af husdyrgødning med underskrift af modtager. 
Disse oplysninger skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevi-
ses på Kommunens forlangende. Såfremt lovgivningen vedrørende gød-
ningsregnskaber kræver en længere tidsperiode, skal den overholdes. 

83. Der skal udarbejdes foderplaner for dyretypen malkekøer, der indeholder 
oplysninger om indholdet af totalt protein, AAT og PBV for kvæg i foderet. 
Foderplaner skal opbevares på husdyrbruget i mindste 5 år og forevises på 
kommunens forlangende.  

84. Grovfodermidler bortset fra frisk græs, der udgør mere end 10 % 
FE/malkeko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT, PBV. Ana-
lysen skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Resultatet af analysen 
skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens 
forlangende. 

85. Endagskontrol (EFK) skal foretages fire gange om året. I forbindelse med 
endagsfoderkontrollen skal der foretages beregning af indholdet af total 
råprotein, AAT og PBV. Resultatet af endagsfoderkontrollen skal opbevares 
på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 

86. For indkøbte fodermidler skal følge- og indlægssedler opbevares på hus-
dyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 

87. Dokumentationen for foderets indhold af g råprotein pr. FE til malkekvæg 
kan f.eks. være effektivitets-/produktionskontrol, foderkontrol eller ajour-
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førte foderplaner. Dokumentationen skal mindst dække en sammenhæn-
gende periode på 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar det 
efterfølgende år. Såfremt korrektionsfaktoren anvendes i forbindelse med 
bedriftens gødningsregnskab, skal dokumentationen være identisk med 
Plantedirektoratets krav om dokumentation. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af hus-
dyrbrug. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er godken-
delses- 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 af det 
eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes uden-
landsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Undelev-
vej 16, 6340 Kruså med ejendoms nr. 5800002551. Ansøger ejer Løgtoft 7, 6300 Grå-
sten. De to ejendomme er ikke teknisk og forureningsmæssigt forbundet. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 48150, og virk-
somhedens CVR nr. er 86829916. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
4810, version 14, genereret den 29. marts 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk den 9. april 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1. 

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

3.3 Gyldighed 
Der gives 2 år til at udnytte godkendelsen, efter den er meddelt. Vilkårene i denne miljø-
godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godken-
delsen udnyttes. 
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Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 15. juni 2018.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

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

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Anlægget er beliggende i det åbne land. Generelt er der god afstand til elementer, der er 
omfattet af lokalplanlægning. Ingen generelle beskyttelseslinier i forhold til forskellige 
landskabselementer overskrides. Endelig er der ingen problemer i forhold til lokale af-
standsforhold (naboer, veje m.m.) 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
For at gennemføre udvidelsen er byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt. Udvidelsen 
ønskes gennemført så ejendommen også fremover har en rentabel størrelse og nybygge-
riet sker i tilknytning til det eksisterende byggeri. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. 
 

 

 

Undelevvej 16 
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Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse 
Afstands-

krav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-

tidige byzone 

500 m fra 
nærmeste 
stald 

Planlagt byzone, boligområde i 
Holbøl ved Hokkerupvej 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-

råde 

6.300 m 
fra nær-
meste 
stald 

Eksisterende sommerhusområde 
ved Kollund Østerskov 50 m 

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

bolig og erhvervsformål 

1.550 m 
fra nær-
meste 
stald 

Boligområde ved Vandværksvej i 
Holbøl 50 m  

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

institutioner, rekreative 
formål og lign.   

1.350 m 
fra nær-
meste 
stald 

Sportsanlæg i Holbøl 50 m 

Nabobeboelse, land-
brug 120 m Undelevvej 12 50 m 

Afstandene til kommuneplaner/lokalplaner fremgår af bilag 1.4 
 
Tabel 2 Afstandskrav 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme  

ejendom 

33 m 

 

88 m 

Fra eksisterende stald (1.1.2) 
til stuehus 

 

Fra eksisterende stald (1.1.3) 
til stuehus 

15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m Kendes ikke 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 2.700 m Vandværket i Hokkerup 50 m 

Enkelt vandindvindings- 

anlæg 
I malke-
stald 16 m 

Fra stald 1.1.3 til boring, van-
ding af dyr 

Boring, til markvanding 
25 m 

Vandløb 700 m Sideløb til Gejlå 15 m 

Dræn 53 m På nabos mark mod Ø 15 m 

Sø 280 m På nabos mark mod SØ 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 15 -16 m Undelevvej 15 m 

Naboskel 5 m  Overdækning af gyllebeholder 30 m 

Afstandene fremgår af bilag 1.5 
 
Dispensation fra afstandskrav til enkelt vandindvindingsanlæg 
Ansøger har søgt om dispensation fra afstandskravet mellem stald 1.1.3 og enkelt vand-
indvindingsanlæg. Ansøger har oplyste, at den måde, hvorpå der bygges stalde i dag, 
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giver stor sikkerhed for at der ikke sker nogen form for spild/nedsivning fra selve stal-
den. Vandindvindingsanlægget er placeret i malkestalden, og vandet anvendes alene til 
vanding af dyrene og til vask af malkeanlæg og staldene. Da der er en malkekvægsbe-
sætning er væsentlig hyppigere kontrol end hos andre enkeltindvindingsanlæg.  
Planering af stald 1.1.3 binder bygningsmassen sammen og visuelt og landskabeligt er 
det den bedste placering, desuden er stald 1.1.3 erhvervsmæssigt nødvendigt for hus-
dyrproduktionen.   
 
Dispensation fra afstandskravet til naboskel 
Ansøger har søgt om dispensation fra afstandskravet mellem overdækning af gyllebehol-
der og naboskel. Gyllebeholderen er placeret 5 m fra naboskel, så det er ikke muligt at 
placere overdækningen andre steder. Overdækningen sænker ammoniakfordampningen 
fra gyllebeholderen. 
 
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. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
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”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
 
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 
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for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt i bilag 
1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er følgende arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”: Mark 7 (østli-
ge ende), mark 25 (nordlige afgrænsning, Sønderborg Kommune). 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke 
må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddi-
ger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortids-
minder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen af anlægget overholder frednings- og be-
skyttelseslinerne i området, idet der ikke er bygninger og opbevaringsanlæg indenfor 
beskyttelseslinerne. 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Der sker ikke nogen udflytning af stalde eller opbevaringsanlæg, og det betyder, at udvi-
delsen og nybyggeriet sker som en integreret del af det hidtidige bebyggelsesareal. 
Ejendommen er, som så mange andre husdyrproduktioner, blevet udviklet betydeligt 
igennem en del år. Det betyder, at byggeteknik og – stil har udviklet sig, således at byg-
ningerne har forskellige forhold mellem bredde og højde m.m. Alligevel fremstår bebyg-
gelsesarealet som en helhed, som er ganske harmonisk. 
 
Landskabelige værdier 
Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 
Grund-
plan ca. 

Byg-
nings-
højde 
ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

1 Kostald 600 m2 6 m 20 º 
Hvid marmorsplit 
facadeelementer og 
grå eternit 

Malkekøer 

2 Kostald 1.300 m2 9,5 m 20 º ” Malkekøer 

3 Kostald 1.100 m2 10,5 m 20 º ” Malkekøer 

4 Kostald 1.100 m2 8,5 m 20 º ” 
Malkekøer og 
småkalve 

5 
Maskinhus 
værksted og 
lade 

1.050 m2 9,5 m 20 º ” Maskiner og 
foder 

6 Malkestald 315 m2 10,5 m 35 º ” Malkekarrussel 

7 
Gyllebehol-
der 325 m2 2 m   - Betonelementer Gylle 

8 
Gyllebehol-
der 625 m2 2 m   - Betonelementer Gylle 

9 Plansiloer 960 m2 2 m   - Betonelementer Grovfoder 

10 Plansiloer 1.400 m2 3 m   - Betonelementer Grovfoder 

11  Stuehus 300 m2 9 m 35 º Kalket m. stråtag Beboelse 
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12  Placering af 
døde dyr 

     

13 
Tank til fy-
ringsolie      

14 
Tanke til 
dieselolie      

Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er en nedbrudt højmose ca. 350 m øst for produktionen, den nærmeste bygningsdel 
er den store gyllebeholder. Derudover er den en anden nedbrudt højmose 1.025 m nord 
for produktionsanlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 4,5 km vest for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. 94 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode 
Skov herunder fuglebeskyttelsesområde nr. 68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov 
og habitatområde nr. 83 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 8 km øst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. 102 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 
herunder fuglebeskyttelsesområde 64, Flensborg Fjord og Nybøl Nor. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen.  
Den sydlige grænse af mark 23 og 23-1 grænser op udpegningen ”Beskyttede Vandløb”. 
For alle arealerne gælder at der overholdes den lovpligtige 2 m bræmme i forhold til 
vandløbet, der for alle 4 arealer er Gejl Å.  
 
Ved mark 10 er et sø- og moseområde skåret ud af udspredningsarealet, men resten af 
marken grænser selvfølgelig fortsat op til udpegningen: ”Beskyttet natur”. Det samme er 
tilfældet med et mose/engområde ved mark 4.  
Mark 15 og 15-1 grænser i vid udstrækning op til mose/engområder, der er blevet om-
fattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Grunden til, at det er blevet 
§ 7, er, at der er tale om en nedbrudt højmose. Der etableres 5 m bræmme til marken. 
Mark 14-1 grænser mod vest op til et engområde. Markerne 1, 1-1, 1-2, 12, 14-1, 14-2 
og 19 grænser op til mose. 
 
Det vurderes, at de omtalte ”beskyttede vandløb” og Beskyttede naturområder” ikke vil 
blive påvirket i væsentligt omfang, i forbindelse med det ansøgte. Begrundelsen er dels 
at der er tale om uændret drift af arealerne, dels at husdyrgødningen (gylle) nedfældes i 
forbindelse med udbringningen.  
 
Geologiske værdier 
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Alle bygninger og opbevaringsanlæg ligger inden for udpegningen ”Skovrejsning uønsket 
pga. geologiske forhold”. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen af anlægget ikke vil forringe de landskabeli-
ge værdier, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 
Redegørelse 
Der er ikke væsentlig forskel på indretning af produktionen i nudrift og i ansøgt drift. Der 
er i begge situationer en lille del på dybstrøelse, mens den altovervejende produktion 
foregår på ”sengestald m. spalter”. Selv om der ikke længere er opdræt på ejendommen, 
er forskellen ikke så stor, i det opdrættet tidligere gik på ”sengestald m. spalter” ligesom 
de køer, der går i ansøgt drift. 
Produktionen bliver indrettet således, at der næsten udelukkende er køer på ejendom-
men. Opdrættet vil være på en anden ejendom, med undtagelse af småkalve fra 0 – 2 
måneder og tyrekalve 0 – 14 dage. Der vil således stort set altid være det samme antal 
dyr i staldene, og driften er derfor kontinuert. Kviekalvene flyttes til en anden ejendom, 
når de er ca. 2 måneder. Kvierne bliver på denne ejendom til de har kælvet, hvorefter de 
flyttes tilbage til Undelevvej 16 og indgår som malkende køer. Der er således ingen kæl-
vende kvier på Undelevvej 16. 
Alle spaltearealer bliver skrabet, således at de fremstår tørre og med mindst mulig am-
moniakfordampning. 
I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen har ansøger grundigt overvejet om der 
skulle ske en udskiftning af de eksisterende spaltegulve til faste gulve med dræn. Der er 
ganske vist mindre ammoniakfordampning fra de faste gulve, men der er til gengæld en 
del uafklarede spørgsmål om dyrevelfærd, bl.a. i forhold til klovsundhed og faldhyppig-
hed. Dertil kommer, at det er forbundet med meget store omkostninger at skifte gulvsy-
stem, idet det skal ske samtidig i alle staldafsnit.  
 
Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder antal dyr DE 

1.1.1 
Malkekøer, tung 
race 

Sengestald med spa-
lter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 80 106,77 

1.1.2 
Malkekøer, tung 
race 

Sengestald med spa-
lter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 150 200,19 

1.1.3 
Malkekøer, tung 
race 

Sengestald med spa-
lter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 170 226,88 

1.1.4 
Malkekøer, tung 
race 

Sengestald med spa-
lter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 24 32,03 

1.1.5 
Malkekøer, tung 
race Dybstrøelse  12 16,02 

1.1.6 
Malkekøer, tung 
race 

Sengestald med spa-
lter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 16 21,35 

1.1.7-1 Småkalve Dybstrøelse 0-2 mdr. 38 9,00 

1.1.7-2 Tyrekalve Dybstrøelse 
40,00-50,00 

kg 
227 1,48 
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BAT staldteknologi  
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der svarer til 
referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion. Der er BAT-blade for svovlsyrebehandling af kvæggylle og 
teknologiudredninger om separationsanlæg og reduceret AAT og PBV tildeling til malke-
køer. Desuden er der et ikke ajourført BAT-byggeblad til malkekøer om præfabrikerede 
drænede gulve og beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.  
 
Ansøger har valgt at fortsætte med spaltegulvet, hvor der i stald 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 og 1.1.6 indsættes skraber på gangarealet i forbindelse med udvidelse. Det skyldes 
dels, at det er det, der i forvejen er i staldene, dels at ansøger ikke tror på nogen fremtid 
for det faste gulv med centralt ajledræn, på grund af dyrevelfærd. 
 
Kostald med senge (1.1.1) 
Der sker ingen ændringer i dette staldafsnit. Stalden bruges både før og efter udvidelsen 
til 80 malkekøer i sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). Det har været 
inde i overvejelserne at fylde kanalerne op, og etablere fast gulv med ajledræn. Ansøger 
mener dog ikke, at sikkerheden for dyrevelfærden er dokumenteret tilstrækkeligt ved de 
faste gulve, og dette set i sammenhæng med de store omkostninger ved ændringen af 
gulvtypen, har indtil videre gjort, at ansøger holder fast ved spaltegulvene. For at leve op 
til BAT i dette staldafsnit etableres der skrabere på spalterne, hvilket sikrer, at spalterne 
holdes rene og ammoniakfordampningen derved reduceret. Skraberne kan reducere am-
moniakfordampningen med 20 % i henhold til Farm Test Kvæg nr. 21, hvor der blev 
skrabet hver 4. time. Skraber på det eksisterende spaltegulv i kostalden kan betragtes 
som BAT, da det reducere ammoniakfordampningen, forbedre klovsundheden og er rela-
tiv billig i anskaffelse og drift, således vil der være proportionalitet mellem miljøgevinst 
og omkostninger til etablering og drift. 
Staldens restlevetid rækker ud over denne miljøgodkendelses retsbeskyttelsesperiode. 
Der er derfor ikke stillet vilkår om renovering af stalden. Det vil være relevant at overve-
je renovering i forbindelse med revurdering om 8 år, således, at et BAT-gulv kommer 
med i overvejelserne. 
 
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder, at staldgulvene er 
forholdsvis tørre, og det store luftskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af am-
moniak og lugt. 
 
Kostald med senge (1.1.2) 
Der sker ingen ændringer i dette staldafsnit. Stalden bruges både før og efter udvidelsen 
til 150 malkekøer i sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). Det har været 
inde i overvejelserne at fylde kanalerne op, og etablere fast gulv med ajledræn. Ansøger 
mener dog ikke, at sikkerheden for dyrevelfærden er dokumenteret tilstrækkeligt ved de 
faste gulve, og dette set i sammenhæng med de store omkostninger ved ændringen af 
gulvtypen, har indtil videre gjort, at ansøger holder fast ved spaltegulvene. For at leve op 
til BAT i dette staldafsnit etableres der skrabere på spalterne, hvilket sikrer, at spalterne 
holdes rene og ammoniakfordampningen derved reduceres. Skraberne kan reducere 
ammoniakfordampningen med 20 % i henhold til Farm Test Kvæg nr. 21, hvor der blev 
skrabet hver 4. time. Skraber på det eksisterende spaltegulv i sengestalden kan betrag-
tes som BAT, da det reducere ammoniakfordampningen, forbedre klovsundheden og er 
relativ billig i anskaffelse g drift, således vil der være proportionalitet mellem miljøgevinst 
og omkostninger til etablering og drift. 
Staldens restlevetid rækker ud over denne miljøgodkendelses beskyttelsesperiode. Der er 
derfor ikke stillet vilkår om renovering af sengestalden. Det vil være relevant at overveje 
renovering i forbindelse med revurdering om 8 år, således at et BAT-gulv kommer med i 
overvejelserne. 
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Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder, at staldgulvene er 
forholdsvis tørre, og det store luftskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af am-
moniak og lugt. 
 
Kostald med senge (1.1.3) 
I denne stald er der 170 malkekøer opstaldet i sengebåse med spalter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal). Dette staldafsnit er allerede opført, og ansøger ønsker at bruge andre 
ammoniakreducerende virkemidler end præfabrikeret drænet gulv. Disse andre virkemid-
ler er foderkorrektion, overdækning af gyllebeholder og skrabere, beregningerne fremgår 
af bilag 1.14. I forbindelse med etablering af denne stald har ansøger grundigt overvejet 
at etablere BAT-gulv i form af fast gulv med ajledræn. Ansøger mener dog ikke, at sik-
kerheden for dyrevelfærden er dokumenteret tilstrækkeligt ved de faste gulve, og dette 
set i sammenhæng med de store omkostninger ved ændringen af gulvtypen, har indtil 
videre gjort, at ansøger holder fast ved spaltegulvene. For at leve op til BAT i denne stald 
er der anvendt andre virkemidler, som overdækning af gyllebeholder, foderkorrektion på 
169 g råprotein pr. FE, etableres af skraber på spalterne, hvilket sikrer, at spalterne hol-
des rene og ammoniakreduktionen derved reduceres. Skraber kan reducere ammoniak-
fordampningen med 20 % i henhold til Farm Test Kvæg nr. 21, hvor der blev skrabet 
hver 4. time. Skraber på det eksisterende spaltegulv i sengestalden kan betragtes som 
BAT, da det reducere ammoniakfordampningen, og er relativ billig i anskaffelse og drift, 
således vil der være proportionalitet mellem miljøgevinst og omkostninger til etablering 
og drift.  
 
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder, at staldgulvene er 
forholdsvis tørre, og det store luftskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af am-
moniak og lugt. 
 
Kostald med senge (1.1.4) 
I dette staldafsnit ændres dyreholdet fra 80 opdræt (19-28 mdr.) til 24 malkekøer i sen-
gestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal). En del af staldafsnittet er nedta-
get. Det har været inde i overvejelserne at fylde kanalerne op, og etablere fast gulv med 
ajledræn. Ansøger mener dog ikke, at sikkerheden for dyrevelfærden er dokumenteret 
tilstrækkeligt ved de faste gulve, og dette set i sammenhæng med de store omkostninger 
ved ændringen af gulvtypen, har indtil videre gjort, at ansøger holder fast ved spaltegul-
vene. For at leve op til BAT i dette staldafsnit etableres der skrabere på spalterne, hvilket 
sikrer, at spalterne er rene og ammoniakfordampningen derved reduceres. Skraberne 
kan reducere ammoniakfordampningen med 20 % i henhold til Farm Test Kvæg nr. 21, 
hvor der blev skrabet hver 4. time. Skraber på eksisterende spaltegulv i sengestalden 
kan betragtes som BAT, da det reducerer ammoniakfordampningen, forbedre klovsund-
heden og er relativ i anskaffelse og drift, således der vil være proportionalitet mellem 
miljøgevinst og omkostninger til etablering og drift. 
Staldens restlevetid rækker ud over denne miljøgodkendelses retsbeskyttelsesperiode. 
Derfor er der ikke stillet vilkår om renovering af stalden. Det vil være relevant at overve-
je renovering i forbindelse med revurdering om 8 år, således at et BAT-gulv indgår i 
overvejelserne.  
 
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder, at staldgulvene er 
forholdsvis tørre, og det store luftskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af am-
moniak og lugt. 
 
Kælvningsafdeling (1.1.5) 
I dette staldafsnit ændres dyreholdet fra 150 opdræt (2-19 mdr.) til 12 malkekøer med 
dybstrøelse. En del af staldafsnittet er nedtaget. I det eksisterende staldafsnit er der 
brugt andre virkemidler end præfabrikeret gulve i form af skraber, overdækning af gylle-
beholder og foderkorrektion. 
Staldens restlevetid rækker ud over denne miljøgodkendelses retsbeskyttelsesperiode. 
Derfor er der ikke stillet vilkår om renovering af stalden. Det vil være relevant at overve-
je renovering i forbindelse med revurdering om 8 år, således at et BAT-gulv indgår i 
overvejelserne.  
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Sengestald (1.1.6) 
I denne stald er der 16 malkekøer i sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringka-
nal). Dette staldafsnit er allerede opført, og ansøger ønsker at bruge andre ammoniakre-
ducerende virkemidler end præfabrikeret drænet gulve. Disse andre virkemidler er foder-
korrektion, overdækning af gyllebeholder og skraber. Beregningerne fremgår af bilag 
1.14, hvor det fremgår at der er valgt andre virkemidler til reducering af ammoniakfor-
dampningen. De andre virkemidler er overdækning af gyllebeholderen, foderkorrektion 
på 169 g råprotein pr FE og skraber.  
Staldens restlevetid rækker ud over denne miljøgodkendelses retsbeskyttelsesperiode. 
Derfor er der ikke stillet vilkår om renovering af stalden. Det vil være relevant at overve-
je renovering i forbindelse med revurdering om 8 år, således at et BAT-gulv kommer med 
i overvejelserne. 
 
Kælvningsafdeling (1.1.7) 
I dette staldafsnit er der 38 småkalve (0-2 mdr.) og 227 tyrekalve (40-50 kg) på 
dybstrøelse. Dette staldafsnit er allerede opført, der er brugt andre virkemidler end præ-
fabrikeret gulve i form af skraber, overdækning af gyllebeholder og foderkorrektion. 
 
Staldens restlevetid rækker ud over denne miljøgodkendelses retsbeskyttelsesperiode. 
Derfor er der ikke stillet vilkår om renovering af stalden. Det vil være relevant at overve-
je renovering i forbindelse med revurdering om 8 år, således at et BAT-gulv kommer med 
i overvejelserne.  
  
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Forsuring af gyllen er ikke valgt, idet gyllekanalernes opbygning ikke muliggør den nød-
vendige cirkulation af gyllen. Cirkulering af gyllen er nødvendig for, at man kan opnå en 
tilstrækkelig, jævn og løbende forsuring af al gyllen i stalden. Dette vil kræve væsentlige 
og kostbare ændringer i staldene. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at kravet til BAT er opfyldt for de eksisterende stalde. For 
stald 1.1.3 og 1.1.6 er ammoniakreduktionen beregnet i forhold til præfabrikeret drænet 
gulve. Ammoniakreduktionen ske ved med brugen af følgende teknologier: etablering af 
skraber i staldene 1.1.3 og 1.1.6, overdækning af gyllebeholder 1.1.9 og brugen af fo-
derkorrektion.  

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Staldene på Undelevvej 16 er indrettet med naturlig ventilation. Med naturlig ventilation 
er luftskiftet generelt stort, og dermed er opblandingen af både lugt og ammoniak stor. 
Det er klart, at luftskiftet afhænger, hvor meget det blæser, og det er i perioder med 
vindstille og høj varme, nødvendigt at aktivere et par mekaniske ventilatorer. Disse ven-
tilatorer er vandrette og de sættes kun ind som midlertidig erstatning for manglende 
vind. 
Der er ikke mange ulemper forbundet med naturlig ventilation, men generelt er naturligt 
ventilerede stalde højere end mekanisk ventilerede.  
Der må nødvendigvis være åben kip og åbne sider på stalden. Ved stærk blæst er der 
mulighed for at rulle gardiner for de åbne sider. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at denne form for ventilation er den mindst energikræ-
vende og den bedst for dyrevelfærd i en kvægbesætning. 
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5.3 Fodringsteknik  
Redegørelse 
Langt den største del af foderet til ejendommens kreaturer produceres på markerne. Det 
er majs og græs. Dertil kommer forskellige kraftfoderprodukter, der købes udefra. Det 
kan være produkter som raps eller soja skrå/kager. Derudover er det nødvendigt at tilfø-
re mineraler, fedt, kalk, salt og mange andre stoffer i større eller mindre mængder. 
Foderplanen bearbejdes løbende i samarbejde med en kvægkonsulent. Dette sikrer, at 
det hele tiden er den nyeste viden om fodring af kvæg, der tages i anvendelse. Udgangs-
punktet for foderplanen er analyser af grovfoderet, og på den baggrund suppleres der 
med andre fodermidler, kraftfoder, mineraler m.m. således at køerne får både tilstrække-
ligt og kvalitetsmæssigt optimalt foder.  
Foderet tildeles ad libitum via foderbordet, hvor køerne kan tage den ration de behøver. 
 
BAT foderteknik 
BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der svarer til 
referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion. Teknologiudredningen om reduceret AAT og PBV tildeling til 
malkekøer beskriver reduktion i råprotein i forhold til referenceniveauet. 
 
Der skal bruges foderkorrektion på 169 g råprotein pr. FE for at mindske ammoniakfor-
dampningen. Ansøger finder, at det er ressourcemæssigt rigtig fornuftigt at hente den 
største del af foderet lige uden for stalddøren. Derudover er foderanalyser med til at sik-
re, at der ikke tilføres for meget N og P til dyrene og dermed til gyllen og videre ud på 
marken. 
 
En meget væsentlig del af foderet til dyrene kommer fra de omliggende marker, hvor der 
høstes majs og græs til ensilage. Ensilagen analyseres så det er muligt at supplere med 
præcis det nødvendige kraftfoder og mineraltilskud. På denne måde sikres det, at dyrene 
får det de skal bruge, men også at de ikke får for meget, hvilket jo vil give forhøjede 
udledninger af N og P. 
Det er muligt at lave deciderede foderkorrektioner for på den måde at mindske N og P i 
gyllen. Mælkeproducenter er ikke begejstrede for at anvende denne metode, fordi de er 
nervøse at få for mange begrænsninger, der kan gå ud over mælkeproduktionen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at anvendes BAT indenfor foder, idet der udarbejdes fo-
derplaner ud fra foderanalyser og der bruges foderkorrektion. Desuden vurderes det, at 
indkøbt foder, mineraler mv. opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt uden væ-
sentlig risiko for miljøet. 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Det forventes, at der fremover skal produceres ca. 6.000 m3 majs- og græsensilage. 
Græsensilagen kommer ind ad flere gange i løbet af sommeren, mens majsen bjerges på 
en gang i september/oktober alt efter vejret.  
Der er plansiloer med en samlet kapacitet på godt og vel 6.000 m3, så det er ikke rele-
vant at anvende markstakke. Plansiloerne er forsynet med en forplads af beton og afløb 
til gyllebeholder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ensilage opbevares og håndteres miljømæssigt forsvar-
ligt uden væsentlig risiko for miljøet, idet al ensilage opbevares i ensilagesiloer med fast 
bund og afløb til pumpebrønd. 
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5.5 Energi- og vandforbrug 
Redegørelse 
Ansøger har i mange år bestræbt sig på at minimere energiforbruget, hvor det kan lade 
sig gøre. Det betyder, at der hele tiden vurderes på behovet for en maskine, behovet for 
lys i staldene, optimering af energiforbruget i malkestalden osv.  
I forbindelse med markarbejdet, udføres en del af rutinearbejdet, som f.eks. udbringning 
af gylle, af den lokale maskinstation. Det betyder dels, at der næsten hele tiden anven-
des den nyeste teknologi, dels selvfølgelig at energiforbruget til markarbejdet ikke bela-
ster produktionen. 
En sammenligning (via et regneark fra en energikonsulent) med forbruget for en tilsva-
rende produktion, viser at elforbruget ved den ansøgte produktion kommer til at ligge 10 
– 20 % under det forventede.  
 
BAT energi- og vandforbrug 
Der opsættes lavenergi lysstofrør i den nye stald. Lyset i staldene er tændt efter behov. 
Om natten er der kun orienteringslys i staldene.  
Naturlig ventilation kræver ingen energi. 
Mælken forkøles med vand der bagefter anvendes til drikkevand for køerne.  
Overskudsvarme fra kompressor til yderligere køling af mælk, anvendes til opvarmning 
af vand. Vandspild minimeres hele tiden. Der anvendes højtryksrenser til rengøring, hvil-
ket bruger mindre vand. 
Der er installeret et CIP-anlæg, der minimerer vand- og kemikalieforbruget i forbindelse 
med vask af malkestald og tankanlæg. 
Udviklingen i vandforbruget følges løbende. 
 
Næsten al foder produceres på ejendommen, hvilket sparer energi til transport. Samtidig 
koster det mindre energi at producere grovfoder end det koster at producere kraftfoder, 
der købes udefra. 
Langt den overvejende del af husdyrgødningen er som gylle, hvilket bruger væsentlig 
mindre energi end fast gødning. 
 
                Tabel 6 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 170.000 kWh 270.000 kWh 

Fyringsolie stuehus 3.000 l 3.000 l 

Fyringsolie stald - l - l 

Dieselolie til markbruget 26.000 l 40.000 l 

 
                  
                 Tabel 7 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 11.800 m³ 18.200 m³ 

Vask af stald, overbrusning, 
iblødsætning m.v. 700 m³ 850 m³ 

Rengøring af markredskaber 100 m³ 100 m³ 

Sprøjtning, markbrug 100 m³ 100 m³ 

I alt vandforbrug 12.700 m³ 19.250 m³ 
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Tilladelse til markboring er meddelt i 1977 – 79 til 77.000 m3 vand om året. Tilladelsen 
er meddelt uden udløbsdato. Da vandforbruget stiger i forbindelse med udvidelse, er der 
indsendt en ansøgning til Aabenraa Kommune om ny tilladelse.  
Derudover er der en boring der anvendes til vanding af køerne. 
Begge de to boringer er placeret inde i den nuværende malkestald. 
Stuehuset er tilkoblet Holbøl Vandværk. 

5.6 Spildevand, samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra produktionen omfatter vaskevand fra rengøring af malketank, mælkerør, 
rengøring af stalde, drikkevandsspild og overfladevand fra vaskeplads. Alt dette medreg-
nes i kapacitet og ledes til gyllebeholder. 
 
Spildevand fra driftsbygningerne afledes til gyllebeholderne, og det består af: 
• Vaskevand, kan beregnes som ca. 1 m3/ko/år 
• Drikkevandsspild, kan beregnes til ca. 0,1 m3/ko/år 
• Malke- og mælkerumsvand, ca. 2 m3/ko/år 
 
Sanitært spildevand 
• Stuehuset, der afledes ca. 250 m3/år via septiktank til drænsystemet. 
 
Tag- og overfladevand fra: 
• Driftsbygninger, afledes til dræn 
• Befæstede arealer, diffus afledning til jord for uforurenede arealer. 
• Plansiloer og befæstede arealer for ensilage og vaskeplads afledes til mindre behol-

dere, hvorfra det løbende køres ud på etablerede græsarealer   
• Stuehuset, er stråtækt og uden tagrender. Vandet løber til jorden 
 
Rengøring af marksprøjten og maskiner, foregår på vaskeplads med afledning til behol-
deren til flydende husdyrgødning. 
 
Tabel 8 Spildevand 

Spildevandstyper 
m³ /år 
før ud-
videlse 

m³ /år 
efter 
udvi-
delse 

Afledes til 
Rense-

foranstaltning 

Rengøringsvand, 
drikkevandsspild 

mv. 
260 m³ 450 m³ 

Gyllebehol-
der Ingen 

Malkerumsvand 520 m³ 900 m³ 
Gyllebehol-

der Ingen 

Vaskeplads, vaske-
vand 100 m³ 100 m³ 

Gyllebehol-
der Ingen 

Vaskeplads og 
plads til gyllesepa-
rationsanlæg, regn-

vand 

50 m³ 50 m³ 
Gyllebehol-

der 
Ingen 

Sanitært spilde-
vand fra stuehus 250 m³ 250 m³ Dræn Septiktank 

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.8 og spildevandsanlæggene fremgår af bilag 1.7   
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at spildevandshåndteringen ikke medfører gener for miljø-
et. 

5.7 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
 
Tabel 9 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 

Type Opbevaringssted 
Mængder 
pr. år 

Oplagret 
mængde 

Bekæmpelsesmidler I aflåst rum i laden 200 – 300 l Ca. 100 l 
Smøreolie I laden 400 l Ca. 200 l 

Medicin I kontor i stalden - 
200 ml, kun 
udleveret af 
dyrlægen 

Kemikalier, desin-
fektion Mælketankrum 1500 l 200 – 300 l 

 
Vask og påfyldning af sprøjte foregår alene på vaskeplads med afløb til gyllebeholder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndteringen af sprøjtemidler, kemikalier og medicin 
bliver håndteret på tilfredsstillende vis.  

5.8 Affald 
Redegørelse 
Ansøger bestræber sig på at håndtere affald på en organiseret og overskuelig måde. 
Samtidig sker bortskaffelsen næsten udelukkende ved hjælp af enten leverandører eller 
en lokal entreprenør, der er specialiseret i at håndtere de forskellige affaldsfraktioner. 
Kun en ganske beskeden andel af affaldet bortskaffes af ansøger selv, men stadig på en 
korrekt og betryggende måde. 
 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 10 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumente-
res overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kom-
munens regulativer. 
 
Tabel 10 Affald 

Affaldstype 
Opbeva-
rings-sted 

Transportør 
Modtagean-
læg 

Mæng-
der pr. 
år 

EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Olie- og kemi-
kalieaffald: 

      

Spildolie I laden Leverandøren 
tager det med 

 400 l 13.02.08 06.01 

Olietromle I laden Mammen 
Mammen 
erhvervsgen-
brug 

2 stk. 15.01.04 56.20 

Olie- og brænd-
stoffiltre 

I laden Leverandør  10 stk. 16.01.07 06.05 

Blyakkumulato-
rer 

I laden Leverandør  2 stk. 16.06.01 05.99 

Rester af be-
kæm-
pelsesmidler 

Ingen 
rester - - - 02.01.05 05.12 

Spraydåser Laden Mammen  20 stk. 16.05.04 23.00 
Kanyler i særlig 
beholder 

Laden Afleverer det 
selv 

Miljø- og gen-
brugscentret 

1 kg 18.02.02 05.13 

Tørbatterier – Laden Afleverer det COOP 1 spand 20.01.33 77.00 
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NiCd selv 
Tørbatterier – 
Kviksølv 

Laden Afleverer det 
selv 

COOP 1 spand 20.01.33 77.00 

Fast affald:       

Tom emballage 
(papir/pap) Laden Mammen 

Mammen 
erhvervsgen-
brug 

Contai-
neren 
tømmes 
ca. hver 
uge 

15.01.01 50.00 

Tom emballage 
(plast) Laden Mammen 

Mammen 
erhvervsgen-
brug 

Contai-
neren 
tømmes 
ca. hver 
uge 

15.01.02 52.00 

Bigbags af PE-
plast Laden Mammen 

Mammen 
erhvervsgen-
brug 

 15.01.02 52.00 

Europaller og 
éngangspaller af 
træ 

Laden Mammen 
Mammen 
erhvervsgen-
brug 

25 stk 15.01.03  

Lysstofrør og 
elsparepærer Laden Mammen 

Mammen 
erhvervsgen-
brug 

Ca. 25 
stk 20.01.21 79.00 

Overdæknings-
plast 

Stak Egen vogn Miljø- og gen-
brugscentret 

1 – 2 t 02.01.04 52.00 

Jern og metal Laden Nordskrot - 1 – 5 t 02.01.10 56.20 

Diverse brænd-
bart inkl. tomme 
medicinglas 

Laden Mammen 
Mammen 
erhvervsgen-
brug 

Contai-
neren 
tømmes 
ca. hver 
uge 

Afhæn-
gig af 
indhold / 
15.01.07 

19.00 

Pap Laden Mammen 
Mammen 
erhvervsgen-
brug 

Contai-
neren 
tømmes 
ca. hver 
uge 

20.01.01 50.00 

Papir Laden Mammen 
Mammen 
erhvervsgen-
brug 

Contai-
neren 
tømmes 
ca. hver 
uge 

20.01.01 50.00 

Glas Laden Mammen 
Mammen 
erhvervsgen-
brug 

Ca. 50 
kg 20.01.02 51.00 

 
Bortskaffelsen af affald skal ske efter kommunens regulativer. Dette betyder, bl.a. at alt 
farlig affald skal sorters i separate beholder og at aflevering til rette modtager skal kunne 
dokumenteres overfor kommunen.  
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre, at transporten sker 
på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller 
fare for omgivelserne. 
 
De døde dyr opbevares vest for den store ensilageplads. Placeringen af døde dyr fremgår 
af bilag 1.3. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at affaldshåndteringen ikke vil medføre gener for miljøet. 

5.9 Olietanke 
Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
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Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Tabel 11 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
fyringsolie Aktiv 

 Stuehus 

ved gavl 
mod øst 

1.500 l Ca. 1999 
Tankplade 
ikke synlig   - 

Olietank til 
dieselolie Aktiv 

I laden 
mod syd 2.500 l 1999 87573-01 - 

Olietank til 
spildolie Aktiv 

I laden 
mod nord 

2.500 l 1999 87574-01 - 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af olieprodukter er i orden, og at der ikke 
er risiko for forurening af jord, kloak, overfladevand og grundvand. 

5.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Redegørelse 
Der er udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver, hvordan medarbejdere og ejer skal 
handle i tilfælde af en række kritiske situationer: 

• Brand, herunder evakueringsinstruks. 
• Overløb af gylle 
• Kemikalie- og oliespild 
• Strømsvigt 

 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen. 
 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf. 112 og efterfølgende staks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.09 
 
BAT driftsforstyrrelser og uheld 
I henhold til BREF (referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører 
intensivt fjerkræ – og svineproduktioner) er det BAT at have en nødfremgangsmåde til at 
håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser. 
Udarbejdelse og vedligeholdelse af en beredskabsplan fungerer normalt som en integre-
ret del af virksomhedens management. Her er det dog relevant i forhold til beskrivelse af 
forholdsreglerne i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med udarbejdelse af en beredskabsplan vil blive 
gjort tilstrækkeligt for at forhindre uheld og udspil. Det vurderes, at en ajourført bered-
skabsplan er BAT også for kvægbrug. 
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og mængder 
Redegørelse 
Der produceres årligt 10.037 m3 gylle. Der skal ikke korrigeres for fradrag for afgræs-
ning, da ingen af dyrene er på græs. Derudover er der årligt 672 m3 regnvand fra ensila-
gepladsen på 960 m2 (960 m2 x 0,7 m3 regnvand/m2). Fra den større ensilageplads er 
årligt 980 m3 regnvand (1.400 m2 x 0,7 m3 regnvand/m2). 
Ved hver ensilageplads etableres der en pumpebrønd på 3 m3 og en ekstra beholder på 6 
m3, hvilket giver en kapacitet på 9 m3 ved hvert ensilageplads. Beholderne tømmes med 
en slamsuger, hvorefter vandet udbringes på et græsareal. 
Der er etableret en overløbssikring ved kraftigt regnfald på den store ensilageplads, såle-
des at pumpen automatisk begynder at pumpe regnvand op i gyllebeholderen.  
Beskrivelse af vand og saft fra ensilagepladser findes i bilag 1.15. 
 
Tabel 12 Husdyrgødning 

Stald 
nr. 

Staldtype 

(gulvtype) 

Husdyrgødning 

(fast/flydende) 

Mængde (m3) 

Før 

Mængde (m3) 

Efter 

1.1.1 Spalter 
m.skraber 

Gylle 1.825 1.825 

1.1.2 
Spalter 

m.skraber Gylle 3.422 3.422 

1.1.3 
Spalter 

m.skraber 
Gylle 0 3.878 

1.1.4 

1.1.6 
Spalter 

m.skraber Gylle 669 912 

Gylle i alt  5.916 10.037 

1.1.5 

1.1.7 
Dybstrøelse 
hele arealet 

Dybstrøelse 667 224 t 

Dybstrøelse i alt 667 224 t 

 

6.2 Flydende husdyrgødning 
Redegørelse 
Gyllebeholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen. Beholderne på 1.300 m3 er 
kontrolleret i 2008, og beholderen på 2.500 m3 er kontrolleret i 2007. Beholderen på 
2.500 m3 overdækkes i forbindelse med udvidelsen. 
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, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. 
Det er maskinstation, som står for udbringning af gyllen. Gyllen pumpes over i gyllevog-
nen via kran på gyllevognen. Gyllen køres ud med 25 m3 gyllevogn med nedfælder. 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal.  
Der er ingen stærkt skrånende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til 
vandløb, kanaler og søer. 
Der køres normalt kun gylle på hverdage. 
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Tabel 13 Opbevaringskapacitet 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabri-
kat 

Opført 
år 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 
(1.1.8) 

1.300 Harsø Perstrup 1991 Flydelag 34 23 

Gyllebeholder 
(1.1.9) 2.500 Harsø Agritank 1996 Telt 66 48 

Opbevaringsaf-
taler 1.700 Løgtoft 7  29 

I alt      100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.10 
 
BAT opbevaring af husdyrgødning 
BAT med hensyn til gødningsopbevarings er jf. referencedokumentet for bedste tilgænge-
lige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion. 
For de to gyllebeholdere er der tale om: 
• en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
• lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) 
• beholderens bund og vægge er tætte 
• der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning 
• den lille beholder er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm 

efter hver tømning). 
• den store beholder bliver forsynet med fast overdækning i form af telt. 
 
BAT udbringning af husdyrgødning 
BAT med hensyn til udbringning af husdyrgødning at tage hensyn til de pågældende 
markers karakteristika, når der tilføres husdyrgødning jf. BREF. Dette gælder i særdeles-
hed jordbundsforholdene, jordtypen og arealet hældning mv. Det er BAT at reducere for-
ureningen af vand ved navnlig at gøre alt det følgende: 
• ikke at tilføre gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet, frossen 

og snedækket 
• ikke at tilføre gødning til stejle hældende marker 
• ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb (ved at efterlade et stykke 

jord ubehandlet), og  
• at sprede gødning så tæt så muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af 

næringsstoffer finder sted. 
 
Det er BAT jf. BREF at håndtere spredningen af husdyrgødning således, at lugtgener 
mindskes på steder, hvor det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre 
alt det følgende: 
• at sprede husdyrgødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk 

er hjemme, samt at undgå weekender og helligedage, og 
• at være opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de generelle regler og de stillede vilkår til opbevaring af 
flydende husdyrgødning vil sikre en miljømæssig korrekt opbevaring af husdyrgødningen. 
Desuden vurderes det, at opbevaringen og udbringningen af husdyrgødning i gyllebehol-
derne som beskrevet, er BAT. 
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6.3 Gylleseparering 
Redegørelse 
I forbindelse med, at der indføres ”nye dyreenheder”, er der ikke tilstrækkelige arealer 
på ejendommen, og derfor vælger ansøger at separere en del af kvæggyllen. Væskedelen 
fra separationen udbringes fortsat på ansøgers arealer, mens fiberdelen vil blive leveret 
til et biogasanlæg. 
 
Separationsanlægget er med skruepresser, beskrivelse af anlægget er i bilag 1.12. Med 
skruepressen følger både en fødepumpe, der henter gyllen direkte i kanalerne eller i for-
tanken, og en transportsnegl, der leverer fiberdelen direkte i en container. Væskedelen 
pumpes direkte til den overdækkede gyllebeholder (1.1.9). Der kan separeres 6-10 
m3/timer, hvilket betyder, at anlægget skal køre mellem 425 og 710 timer årligt, svaren-
de til 18-30 døgn. Separationsanlægget er placeret i en lukket container også når anlæg-
get er i drift.  
 
Det er beregnet, at der skal separeres 266 DE kvæggylle, bilag 1.13. Det svarer til 4.256 
t gylle. Gyllen (266 DE) indeholder før separation, 53.372,05 kg N og 9.703,39 kg P. Væ-
skefraktionen, der nu indeholder 206,9 DE, 18.809,50 kg N og 3.366,05 kg P, pumpes til 
den overdækkede gyllebeholder (1.1.9). Fiberfraktionen, der indeholder 59,1 DE, 
5.367,24 kg N og 1.028,27 kg P leveres til biogasanlæg.  
 
Ansøger vælger at leje et mobilt separationsanlæg, der vil komme på ejendommen efter 
behov. Beskrivelse af separationsanlægget findes i bilag 1.1.2. Der etableres en beton-
plads ved gyllebeholder 1.1.8 med afløb til forbeholder. Placering af forbeholderen frem-
går af bilag 1.16. 
 
Det vil være nødvendigt at opbevare fiberfraktionen i en kortere periode, således at leve-
ringerne til biogasanlægget optimeres. I denne periode opbevares fiberen enten i en con-
tainer eller overdækket på betonplads. 
 
Ved hver opstart af separationsanlægget, skal det være under opsyn. Alle synlige slager 
og rør skal visuelt kontrolleres for at se, om der er utætheder. Konstateres der utæthe-
der, skal disse straks tætnes. 
Efter 10 minutters og igen efter 20 minutters drift, skal det kontrolleres at skruepresse-
ren arbejder. 
 
Der er ikke et forbrændingsanlæg af fiberfraktionen tilknyttet virksomheden. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at følges miljøgodkendelsens vilkår for drift og egenkon-
trol af separationsanlægget, vil anlægget ikke medføre væsentlige virkning på miljøet. 
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6.4 Fast husdyrgødning og dybstrøelse/kompost 
Redegørelse 
Der vil fremover blive produceret en beskeden mængde dybstrøelse, i alt 224 t. 
Denne mængde vil blive kørt i overdækket markstak, når den er kompostlinende.  
Markstakken vil blive placeret på et nyt sted hvert år, og den vil blive placeret således at 
den ikke vil være til gene (ammoniakafdampning) for naturområder. 

Anlæg Kapacitet  Afløb til 
Opførel-
sesår 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Markstak (1.1.10) 200 t   ja 100 100 

Fibercontainer 20 t   ja  1 

I alt     100 100 
1 Opbevaringen medregnet i gyllen 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af kompost og fiberfraktionen fra separe-
ring sker uden påvirkninger på miljøet.  

6.5 Anden organisk gødning 
Anvendes ikke.
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Ammoniak og natur 
Produktionen på Undelevvej 16 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gød-
ning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m. fl.), der ved 
uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. Kvælstof 
(ammoniak) kan også dampe fra stalde og lagre og med vind og nedbør blive ført til na-
turområder. 
 
Når næringsstofferne føres til naturområder og vandmiljøet, kan de bevirke en uønsket 
næringsberigelse (eutrofiering), som medfører, at visse arter af planter og dyr, som lever 
bedst under næringsfattige forhold, forsvinder, mens andre arter vinder frem. Derved 
forringes de biologiske værdier.  
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lys krævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Kvælstof (ammoniak) fra stalde, husdyrgødningslagre og udbringningsarealer kan derfor 
forringe de biologiske forhold i visse næringsfattige naturtyper. 
 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til na-
turarealer omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lov nr. 1572 af 
20.12.2006) ikke øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (bufferzone I). Er af-
standen mellem 300 m og 1000 m må merbelastningen af ammoniak i naturområdet ikke 
overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af antallet af andre husdyrbrug med mere end 
75 DE der ligger nærmere bruget og § 7 naturområdet end 1000 meter) (bufferzone II).  
 
De naturområder der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Kommunen er dog forpligtet til at foretage en konkret vurdering af, om beskyttelsesni-
veauet er tilstrækkeligt til at sikre naturområderne den fornødne beskyttelse. Vurderes 
det ikke at være tilfældet (kun i særlige tilfælde), kan kommunen stille forurenings be-
grænsende vilkår, som rækker ud over ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Kommunen skal tillige vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EU`s 
habitatdirektiv-forpligtelser. Bl.a. må produktionen ikke medføre negative påvirkninger af 
de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale naturbeskyttel-
sesområder, og arter omfattet af direktivets bilag IV må ikke få forringede forhold.  
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Redegørelse 
Aabenraa kommune har besigtiget og vurderet følgende naturarealer: 
 
- Alle af Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede arealer indenfor/på udbringningsarea-
lerne 
- Heder, moser og overdrev indenfor en radius af 1 km fra anlægget Undelevvej 16. 
  
De besigtigede naturarealer omfatter 11 moser, 1 eng og 4 vandhuller Arealerne er be-
skrevet under hhv. afsnittet ”§ 7 natur” og ”§ 3 natur” nedenfor. 
 
Naturarealerne er beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Udvidelsen medfører en beregnet meremission af ammoniak fra anlægget på 341 kg 
N/år. Den samlede emission fra anlægget efter udvidelsen er beregnet til 4299 kg N/år. 
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen af ammoniak fra anlægget til følgende 
punkter og naturområder (billede 1): 
1) Nedbrudt højmose mod øst (§ 7 natur) – 0,34 kg N/ha 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca 19 kgN/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 708, 2009 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/) 
 
§ 7 natur 
For at beskytte udvalgte naturområder mod næringsberigelse med ammoniak fra hus-
dyrbrug, er der i Husdyrlovens § 7 fastsat regler om beskyttelseszoner (bufferzoner) om-
kring en række kvælstoffølsomme naturtyper. 
 
Redegørelse 
Indenfor 1000 m fra anlægget ligger der 2 naturområder (B og C på billede 1), som er 
omfattet af Husdyrlovens § 7, jf. Figur 7.1.  
 

Mose A

Mose C

Mose B

Mose E

Mose G

Mose L

Mose I

Mose H Vandhul J

Mose K

Mose M

Vandhul N

BeregningspunktAnlæg
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Figur 7.1  Naturområder omfattet af Husdyrlovens § 7 og NBL §3, med bufferzoner og 
beregningspunkter for beregning af ammoniakdeposition. 
 
Område C 
Naturarealet er en nedbrudt højmose/skovtilvokset højmose, hvor der bl.a. vokser Blå-
top, tørvemos, bredbladet dunhammer, kragefod, velduftende gulaks, stjernemos, man-
geblomstret frytle, mark frytle, bølget bunke, tormentil, alm. Star, klatrende lærkespore, 
pil, dunbirk, vortebirk, lyngsnerre, eg, alm. Røn og mangeløv m.fl. Mosen er som ned-
brudt højmose/skovtilvokset højmose omfattet af § 7 i Lov nr. 1572 af 20. december 
2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og naturbeskyttelseslovens § 3. Mosen 
ligger ca. 370 meter øst for anlægget i let kuperet terræn med ringe vegetation. Ruhe-
den for naturtypen er skov.  
I de områder, hvor mosen kan betegnes som nedbrudt højmose, habitatnaturtype nr. 
7120, vurderes det, at vandbalancen i området vil kunne gendannes gennem fjernelse af 
grøfter, der afvander området. Ved hævning af vandstand og pleje forventes at den op-
rindelige højmosevegetation vil kunne genopstå, og at der vil ske dannelse af tørvelag 
indenfor ca. 30 år, da sphagnummosser allerede findes i området. Området vil da kunne 
udvikle sig mod aktiv højmose. 
 
Depositionsberegningen viser, at anlægget bidrager med en merdeposition på 0,34 kg 
N/ha og en total deposition på 2,43 kg N/ha pr. år til mosen. 
 
Tålegrænsen, dvs. hvad mosen tåler for at kunne bevares/genskabes som hænge-
sæk/højmose, ligger på 10-15 kg N/ha/år (Ammoniakmanualen - Harmoniserede tåle-
grænser. Opdatering af 15. december 2005 og 
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm). 
 
Område B 
Naturarealet er en nedbrudt højmose/blåtopmose, som ligger højere end område C, det 
vurderes dog, at der vil være mulighed for at genskabe den oprindelige højmose, i løbet 
af en 30 årig periode. Hvorfor dette område ligeledes er omfattet af § 7 i Lov nr. 1572 af 
20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 
 
Der er ikke lavet depositionsberegninger til denne del af mosen, da den ligger længere 
væk, og i samme retning, som område C, og depositionen derfor vil være mindre i områ-
de B end område C. 
 
§ 3 natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ovennævnte ”§ 7 arealer”, som kan blive påvirket af 
ammoniakemissionen fra Undelevvej 16. Vurderes det at være tilfældet, kan kommunen 
stille forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over Husdyrlovens fastsatte beskyt-
telsesniveauer. 
 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af visse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m. m.  
 
Redegørelse 
Beskyttede naturarealer i nærheden af bedriften og på eller op til dennes arealer, er be-
skrevet og vurderet i afsnit 8.2. 
 
Vurdering 
Anlæggets påvirkning af de af Husdyrlovens § 7 omfattede moser (B og C), viser via be-
regning i ansøgningssystemet en merdeposition på 0,34 kg N/ha og en totaldeposition på 
2,43 kg N/ha pr. år.  
Husdyrlovens beskyttelsesniveau er overholdt, idet merdepositionen af ammoniak ikke 
overstiger 0,5 Kg N/ha.  
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Det vurderes, at der ikke bør ske en forøgelse af kvælstofdepositionen, hvis naturindhol-
det og naturtilstanden skal bevares, idet baggrundsbelastningen i området overskrider 
tålegrænsen. Moserne er næringsbelastede i deres nuværende tilstand, men Aabenraa 
Kommune vurderer, at den forøgede kvælstofdeposition fra anlægget ikke væsentligt 
forringer naturtilstanden yderligere i de pågældende naturområder, fordi en forøgelse af 
depositionen på ca. 2 % af baggrundsbelastningen ikke anses som en væsentlig påvirk-
ning. 
 
Vandhullerne/søerne omkring anlægget er næringsberigede, den luftbårne ammoniakde-
position fra anlægget på Undelevvej 16 har dog generelt en meget begrænset effekt på 
naturtilstanden i vandhullerne. Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne vurderes 
at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til 
vandhullerne, samt næringsberiget overfladevand der løber til vandhullet via rodzonen på 
dyrkede arealer. 
Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i vandhullerne. 
 
Vandløbene bliver generelt ikke påvirket af luftbåren ammoniak fra anlægget, idet den 
tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde næringsstof, der 
udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8.2 og 8.3. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste natura 2000 område er Habitatområdet H83 Rinkenæsskov, Dyrehaven og 
Rode skov, som er beliggende mere end 4500 m øst for anlægget. Med begrundelse i den 
store afstand til habitatområdet, kan det konkluderes, at der ikke er nogen påvirkning af 
området fra anlægget. 
 

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 8.8. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune har registreret forekomst af stor vandsalamander og spidssnudet frø 
i vandhul i mose L. samt spidssnudet frø i mose G. Derudover er der ikke registreret 
planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister 
på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og udspredningsarealer, men nogle af 
arterne vil med meget stor sandsynlighed forekomme i området. 
Grundet den store afstand fra anlægget til områderne, hvor der er registreret padder, 
vurderer kommunen, at udvidelsen af anlægget ikke vil have negativ indflydelse på 
ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger 
eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle byg-
ninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med 
andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for 
bilag IV-arter. 
Kommunen vurderer også, at den øgede ammoniakemission fra anlægget, ikke vil med-
føre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne, da 
vandhullerne på arealerne er forholdsvis små og derfor kun modtager en meget begræn-
set mængde kvælstof via deposition. Det vurderes at tilførsel af næringsstoffer fra dyr-
kede arealer nær vandhullerne vil have langt større indflydelse på tilstanden i vandhullet, 
end næringsberigelse via luftbåren ammoniak. 
Det vurderes ovenfor (afsnittet om § 7 natur), at en merdeposition på eller under 0,34 
kg N/ha pr. år til moserne ikke vil ændre tilstanden væsentligt, derfor vil levebetingel-
serne for bilag IV-arter, ikke forringes væsentligt. 
 
Der stilles ikke yderligere vilkår til anlægget på Undelevvej 16 til beskyttelse af bilag IV-
arter, artsfredede arter eller rødlistearter. 
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7.2 Lugt 
Redegørelse 
Der vil komme lugt fra produktionen, specielt i forbindelse med håndtering af gylle. Un-
der almindelig daglig drift er lugtgenerne ganske begrænsede.  
Der ligger ikke nogen samlet bebyggelse nærmere end byzonen, og da der ikke er lugt 
problemer i forhold til byzone, så vil der heller ikke kunne være det i samlet bebyggelse. 
Samme argumentation gælder i forhold til sommerhusområde. Da der ikke ligger som-
merhusområder nærmere end byzonen, vil der ikke kunne opstå lugtgener i sommerhus-
områder. 
 
Tabel 16 Lugtgeneafstande og konsekvensområde 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse 
Afstands-

krav* 

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt, som 
ikke ejes af ansøger 

195 m Undelevvej 12 105 

Samlet bebyggelse i 
landzone > 595 m Ligger længere væk end byzone 271 

Byzone 595 m Byzone i Holbøl 410 

Sommerhusområde > 595 m Ligger længere væk end byzone 410 

* 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 og byzone over-
holdt. Samlet bebyggelse er indsat i husdyrgodkendelse.dk til byzoner, da samlet bebyg-
gelse ligger længere væk end byzone. 
 
Kumulation 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt 
længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold større end 75 dyreenheder. 
 
Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vur-
deres at være væsentlige større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurde-
ringen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres 
projekt for afhandlende foranstaltninger. Evt. udgifter hertil afholdes af husdyrbruget. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen for så vidt angår luft ikke vil medføre væ-
sentlige virkninger på miljøet. 

7.3 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der vil altid være mulighed for, at der forekommer fluer i forbindelse med et husdyrbrug. 
På et moderne husdyrbrug er det imidlertid ikke acceptabelt, at fluerne optræder i en 
mængde, så det er generende. Den almindelige grundige renholdelse er med til at be-
grænse fluegenerne. Derudover er der betydelig opmærksomhed på kalveafsnittene på 
dybstrøelse, hvor der erfaringsmæssigt kan opstå betydelige mængder fluer. 
Bekæmpelse af rotter begynder ligeledes med renholdelse af arealerne omkring ejen-
dommen. Derudover arbejdes der godt sammen med den kommunale rottebekæmpelse. 
 
Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af 
skadedyr (rotter). Indkøbt foder og mineraler mv. opbevares i laden. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, ar ejendommens skadedyrbekæmpelse er i orden. 

7.4 Transport  
Redegørelse 
Der er en del transport af varer og dyr, ind og ud af ejendommen. Den væsentligste 
transport foregår indenfor ejendommen, mellem produktion og mark, og mellem ansø-
gers 2 produktioner.  
Ca. en tredjedel af alle transporter er med lastbil, mens de resterende to tredjedele er 
med traktor. Traktortransport er primært egne traktorer, men en del er maskinstation i 
forbindelse med udbringning af gylle.  
Transporterne er ikke jævnt fordelt over året. Der er naturligvis mange transporter i for-
bindelse med, at høsten bjerges, mens gyllekørslen primært sker om foråret. 
Transporterne med lastbil er jævnt fordelt over året. 
 
Til- og frakørsel sker ad Undelevvej og gennem følgende byer: Holbøl og Tørsbøl. Trans-
porterne sker typisk i tidsrummet 7 - 18.  
 
Tabel 17 Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Transporter 
Antal/ 

år 

Kapacitet 
pr. trans-

port 

Trans-
port-
middel 

An-
tal/ 

år 

Kapacitet 
pr. trans-

port 

Trans-
port-
middel 

Kraftfoder 52 20 t Lastbil 52 25 t Lastbil 

Halm 15 20 baller Traktor 15 20 baller Traktor 

Majs og græs 110 40 m3 Traktor 150 40 m3 Traktor 

Sækkevare, 
samt bigbags 12 3 – 4 stk. Lastbil 12 5 – 6 stk. Lastbil 

Fyringsolie 3 1.000 l Lastbil 3 1.000 l Lastbil 

Dieselolie 10 2.600 l Lastbil 12 4.000 l Lastbil 

Levering af 
dyr 12 20 dyr Traktor 52 7 - 8 Traktor 

Flytning af 
dyr - - Traktor 52 7 – 8 dyr Traktor 

Afhentning af 
dyr til slagt-

ning 
10 8 Lastbil 12 8 Lastbil 

Afhentning af 
mælk 183 16 m3 Lastbil 183 25 m3 Lastbil 

Afhentning af 
døde dyr 

12 15/år Lastbil 12 15/år Lastbil 

Husdyrgød-
ning 300 25 m3/læs Traktor 430 25 m3/læs Traktor 

Affald / reno- 52 Container Lastbil 52 Container Lastbil 
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vation 

Separations-
anlæg 

- - - 8  Lastbil 

Afsætning af 
fiberfraktion-

en 
- - - 38 20 t Lastbil 

Transporter i 
alt 771   1083   

Transportvej for gylletransporter vises på bilag 1.11. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge, inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler. Ansøger opfor-
dres til kun at transportere gylle gennem Holbøl og Tørsbøl på hverdag i tidsrummet kl. 
8.00-18.00. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 

7.5 Støj 
Redegørelse 
 
    Tabel 18 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Lodrette ventilatorer  4 stk. i staldene I meget varme 
sommerperioder 

Fodringstider 
Udfodring med foderblan-
devogn på foderbordet Morgen og aften 

Foderanlæg 
Foderblander kører kortva-
rigt ved ensilagepladsen Morgen og aften 

Udkørsel af husdyrgødning  
Pumpen sidder på gylle-

vognen 
Primært forårsperi-
oden, i dagtimerne 

Lastbiler m.v. Ind- og udkørsel Kun mellem 7 - 18 

Markvanding - - 

Traktorpumper til gylle 
2 stk. i fortank og pumpe-

brønd 
Ca. 10 gange/år i 

dagtimerne 

Malkekarussel I malkestald Morgen og aften 

Vakuumpumpe og kompres-
sor I mælketankrum Morgen og aften 
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7.6 Støv 
Redegørelse 
Der er ikke mange aktiviteter på kvægejendommen, der giver anledning til støv. Når der 
bliver leveret kraftfoder og mineraler kan der opstå lidt støv, men det er ganske begræn-
set, og det foregår indendørs. I staldene er der ikke aktiviteter, der støver. I tørre perio-
der om sommeren kan der komme støv fra trafik internt på ejendommen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transport og håndtering af grovfoder og foderstoffer 
m.v. ikke vil medføre støvgener for omkringboende. 

7.7 Lys 
Redegørelse 
I dagtimerne er det ikke nødvendigt med lys i staldene og laden. Der vil være lys om 
morgenen, når arbejdet begynder og om aftenen indtil arbejdet slutter. Om natten vil der 
alene være orienteringslys i staldene. Der er medarbejderne, der tænder og slukker ly-
set. 
I laden vil der kun være lys, når det er nødvendigt for arbejdet. I malkerummet er der 
godt arbejdslys, men når malkningen er afsluttet, og der er gjort rent, slukkes lyset. I 
vinterhalvåret er det nødvendigt med udendørs lys, når der skal hentes grovfoder, lige-
som der kan være behov for lys, når der afhentes mælk. 
Der er opmærksomhed dels på genevirkningerne ved tændt lys, dels på energiforbruget 
ved unødig anvendelse af lys.  
 
Hvis der etableres udendørs pladsbelysning, skal det sikres, at ingen lyskegler vender 
direkte mod nabobeboelser. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, 
der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time af gangen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de begrænsede lyskilder ikke vil medføre gener for de 
omkringliggende, og heller ikke vil påvirke de landskabelige værdier. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøredegørelsen og miljøvurderingen tager udgangspunkt i egne arealer på 220,47 ha 
til udbringning fra 506,38 DE (2,30 DE/ha). 
 
Foruden udbringningsarealerne er der i ansøgt drift 2 gylleaftaler, der omfatter 8 arealer 
på i alt 34,47 ha. Modtagere er Gerda Thielsen Aabenraavej 30, 6340 Kruså og Kresten 
Wrang, Hønsnapvej 3, 6340 Kruså. 
 
På aftalearealerne afsættes gylle svarende til 48,24 DE pr år (1,4 DE/ha). 
  
Der er ikke søgt § 16 godkendelse, til aftalearealerne, da beskyttelsesniveauet for grund-
vand og overfladevand ikke udløser krav om §16 godkendelse. Endvidere er der ikke 
vandhuller på aftalearealerne, som udløser krav om ekstra bræmmer. 2 meter bræmmer 
langs vandløbene er i forvejen omfattet af vandløbsloven. 
 
Placeringen af udbringnings- og aftalearealerne fremgår af ansøgningen, vedlagt som 
bilag 1.1. 
 
Aabenraa kommune vurderer at udbringnings arealets størrelse harmonerer med husdyr-
holdet. 

8.2 Beskyttet natur 
§ 3 natur 
Redegørelse 
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 Undelevvej 16.  
 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af visse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m. m.  
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Figur 8.1 Viser placeringen af beskyttet natur og udbringningsarealer i Aabenraa Kom-
mune, samt hvilke naturarealer der er besigtiget (A-R). 
 
Beskrivelse og vurdering 
Mose A: 
Mose A er mod nord og øst afgrænset af dyrket mark, mod syd og vest grænser den op 
til offentlig vej. Der er i det sydvestlige hjørne en niveaustigning, op mod hovedvejen. 
Naturtilstanden vurderes som ringe, da mosen er meget næringsbelastet, og har be-
grænset variation i plantearter. Mosen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Mose B  
Mose B grænser mod nord op til mark 1-1, mosen er vurderet til at være en nedbrudt 
højmose, som beskrevet ovenfor under § 7 afsnittet. Mosen vurderes som værende sær-
ligt næringsstoffølsom med en tålegrænse på 10-20 kg N/ha pr. år. Baggrundsbelastnin-
gen i området er på 19 kg N/ha pr. år. Baggrundsbelastningen overstiger væsentligt na-
turtypens nedre tålegrænse, hvorfor enhver yderligere næringsberigelse skal søges ned-
sat, da tilstanden i mosen ellers fortsat vil forringes. Mark 1-1 har fald mod mosen, og 
vurderes at bidrage til næringsberigelsen af mosen, derfor stilles vilkår om 5m dyrk-
nings-, sprøjte- og gødningsfrie bræmmer til mosen jf. figur 8.2. Vilkåret stilles for at 
sikre mosen mod tilførsel af næringsstoffer via overfladeafstrømning, jordfygning og 
ammoniakdeposition. Bræmmen skal være dyrkningsfri for at sikre kontrollerbarheden af 
vilkåret. 
 
 
Mose C 
Mose C grænser mod nord op til mark 1-0 og 1-1, mosen er vurderet til at være en ned-
brudt og skovbevokset højmose, som beskrevet ovenfor under §7 afsnittet. Mosen vurde-
res som værende særligt næringsstoffølsom, med en tålegrænse på 10-15 kg N/ha pr. 
år. Baggrundsbelastningen i området er på 19 kg N/ha pr. år. Baggrundsbelastningen 
overstiger væsentligt naturtypens øvre og nedre tålegrænse, hvorfor enhver yderligere 
næringsberigelse skal søges nedsat, da tilstanden i mosen ellers fortsat vil forringes. 
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Mark 1-1 har fald mod mosen, og vurderes at bidrage til næringsberigelsen af mosen, 
derfor stilles vilkår om 5m dyrknings-, sprøjte- og gødningsfrie bræmmer til mosen jf. 
figur 8.2., for at sikre mosen mod tilførsel af næringsstoffer via overfladeafstrømning, 
jordfygning og ammoniakdeposition, jf. figur 8.2. Bræmmen skal være dyrkningsfri for at 
sikre kontrollerbarheden af vilkåret. 
 

 
Figur 8.2 5 meter bræmme til mark 1-0 og 1-1. 
 
Eng D er en del af en større græsmark, som afgræsses på nuværende tidspunkt, arealet 
medtages ikke i ansøgningen, der stilles ikke yderligere vilkår til engen. 
 
Mose E 
Mose E består primært af en gravet grøft i den nordlige del. Grøften er groet til med 
dunhammer, og den øvrige del af den nordlige moseafdeling er groet til med pil. Herud-
over er der på udpegningsområdet ikke meget der forbinder udpegningen med mose, der 
er mere tale om en eng, som ikke er væsentligt næringsstoffølsom. Der stilles ikke yder-
ligere vilkår til Mose E. 
 
Vandhul F er beliggende i Eng D. Der er tale om et næringsstofbelastet vandhul, som 
benyttes til vanding af græssende kreaturer. Da det ikke vurderes, at forholdene i vand-
hullet forringes, som følge af udvidelsen, stilles der ikke yderligere vilkår i forbindelse 
med vandhullet. 
 
Mose G1 
Mose G1 er en mosaik af nedbrudt højmose og hængesæk, med en meget karakteristisk 
plantesammensætning, (soldug, klokkelyng, smalbladet kæruld, tranebær, hedelyng, 
rosmarinlyng og tørvemos). Der er meget stort potentiale for at denne mose kan udvikle 
sig til en aktiv højmose, enkelte områder er lige på grænsen til at opfylde kriterierne for 
at være det. Mosen vurderes som værende særligt næringsstoffølsom, med en tålegræn-
se på 5-10 kg N/ha pr. år. Baggrundsbelastningen i området er på 19 kg N/ha pr. år. 
Baggrundsbelastningen overstiger væsentligt naturtypens øvre og nedre tålegrænse, 
hvorfor enhver yderligere næringsberigelse skal søges nedsat, da tilstanden i mosen el-
lers fortsat vil forringes. Der er således tale om en meget næringsstoffølsom naturtype, 
som kræver ekstraordinær beskyttelse. G1 mosen er omgivet af et ca. 10 m bredt bælte 
af en mindre næringsstoffølsom mose (G2).  
 
Mose G2  
Mose G2 grænser op til mark 15-0 og 15-1. Der er tale om en mose med et forholdsvist 
højt naturpotentiale, men med en påvirkning fra det omkringliggende dyrkede areal, 
samtidig er en stor del af mosen groet til med træer og buske. Mosen virker som buffer-
zone mellem den dyrkede mark og den meget sårbare mose G1. Mosen vurderes som 
værende særligt næringsstoffølsom, med en tålegrænse på 10-15 kg N/ha pr. år. Bag-
grundsbelastningen i området er på 19 kg N/ha pr. år. Baggrundsbelastningen overstiger 
væsentligt naturtypens øvre og nedre tålegrænse, hvorfor enhver yderligere næringsbe-
rigelse skal søges nedsat, da tilstanden i mosen ellers fortsat vil forringes. 
Da mosen er næringsstofpåvirket fra det omkringliggende dyrkede areal, og for at undgå 
en påvirkning af mose G1 stilles der vilkår om en 10 m gødnings og dyrkningsfri bræm-
me som illustreret på figur 8.3. Vilkåret stilles for at sikre mosen mod tilførsel af næ-
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ringsstoffer via overfladeafstrømning, jordfygning og ammoniakdeposition. Bræmmen 
skal være dyrkningsfri for at sikre kontrollerbarheden af vilkåret. 
 
 Der er tidligere registreret spidssnudet frø i mosen. 
 

15

15-1

 
Figur 8.3 10 m bræmme ved mose G1+G2 
 
Mose H 
Mose H er en relativt tør mose, beliggende i mark 15-0, primært bevokset med blåtop. 
Mosen bærer tydeligt præg af tidligere at have været mere våd, luftfoto fra 2008 viser 
også at mosen på det tidspunkt var meget våd. Der er siden gravet en grøft umiddelbart 
vest for mosen, hvorfra et eksisterende rør leder vandet væk, sandsynligvis til mose I, 
beliggende nordvest for mose H. Luftfoto fra 2006 viser en væsentlig mere tør mose end 
2008, Mosen vurderes ikke som særligt næringsstoffølsom, og der stilles derfor ikke 
yderligere vilkår til de omkringliggende arealer. Der er tidligere registreret spidssnudet 
frø i mosen. 
 
Mose I 
Mose I, som er beliggende i mark 15-0, er en fin mose tilgroet med gamle piletræer, som 
akkurat tillader tilstrækkelig lys til, at der kan vokse tørvemos i bunden, der er store om-
råder med meget gyngende grund, mosen vurderes at være en hængesæk. Mosen vur-
deres som værende særligt næringsstoffølsom, med en tålegrænse på 10-15 kg N/ha pr. 
år. Baggrundsbelastningen i området er på 19 kg N/ha pr. år. Baggrundsbelastningen 
overstiger væsentligt naturtypens øvre og nedre tålegrænse, hvorfor enhver yderligere 
næringsberigelse skal søges nedsat, da tilstanden i mosen ellers fortsat vil forringes. 
For at sikre mosen mod yderligere næringsberigelse fra det dyrkede areal, stilles vilkår 
om 5 meter dyrkningsfri bræmme. Vilkåret stilles for at sikre mosen mod tilførsel af næ-
ringsstoffer via overfladeafstrømning, jordfygning og ammoniakdeposition. Bræmmen 
skal være dyrkningsfri for at sikre kontrollerbarheden af vilkåret. 
  
 
Sø J 
Sø J er beliggende inde i Mose L, og er som sådan afgrænset fra dyrkede arealer, der 
stilles ikke yderligere vilkår i forbindelse med sø J. 
 
Mose K 
Mose K er beliggende i det sydøstlige hjørne af mark 1-2, og er helt tilgroet med krat, 
men med en meget fugtig bund, som selv efter den meget tørre sommer i 2009 er med 
områder hvor der er blank vand. Mosen vurderes dog ikke at være særligt næringsstof-
følsom, der stilles ikke yderligere vilkår i forbindelse med mose K. 
 
Mose L 
Mose L grænser mod vest op til et areal, som pt ligger ubenyttet hen, men som er taget 
med som harmoniareal, hvilket må betyde, at det er hensigten, at det igen skal med i 
omdrift. Der er en glidende overgang mellem det dyrkbare areal og den egentlige mose. 
Der er tidligere registreret yngel af stor vandsalamander og  voksne individer af spids-
snudet frø, ligesom der er konstateret lille vandsalamander, skrubtudse og butsnudet frø. 
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Stor vandsalamander og spidssnudet frø er beskyttet af habitatdirektivets bilag IV, det er 
derfor væsentligt at der ikke sker en forringelse af mosen som levested for disse arter. 
og at der ikke ved fremtidig genopdyrkning af marken øst for mosen bliver dyrket ind i 
mosearealet. 
Idet spørgsmålet om opdyrkning er reguleret af naturbeskyttelseslovens §3, stilles der 
ikke yderligere vilkår i forbindelse med dyrkning omkring mose L.  
 
Mose M 
Mose M er beliggende i mark 12 og fuldstændig tilgroet i træer, men samtidig meget fug-
tig i bunden, som en mellemting mellem en meget lavvandet sø og et moseareal. Mose M 
vurderes ikke at være særligt næringsstoffølsom, hvorfor der ikke stilles yderligere vilkår 
i forbindelse med mosen. 
 
Vandhul N 
Ikke besigtiget, men ud fra luftfoto vurderet til at være fugtig lavning, mere end et 
egentlig vandhul, der stilles ikke yderligere vilkår i forbindelse med vandhul N. 
 
Vandhul O 
Halvdelen af vandhul O er tilgroet med Pil, og resten af den frie vandflade, er dækket af 
liden andemad og svømmende vandaks, søen er næringsstofbelastet, og har meget stejle 
brinker, naturtilstanden vurderes som ringe. Med baggrund i den ringe naturtilstand, og 
de stejle brinker, vurderes vandhullet ikke at være levested for bilag 4 arter, og der stil-
les ikke yderligere vilkår i forbindelse med vandhul O. 
 
Vandhul P 
Er beliggende i Sønderborg kommune. Sønderborg kommune har lavet en vurdering af 
forholdene, og vurderet at vandhullet er potentielt yngleområde for stor vandsalamander, 
på den baggrund stiller Sønderborg kommune vilkår om 5 m bræmmer omkring søen. Jf. 
udtalelse fra Sønderborg kommune vedlagt som bilag 3. Vilkåret stilles for at sikre søen 
mod tilførsel af næringsstoffer via overfladeafstrømning, jordfygning og ammoniakdepo-
sition. Bræmmen skal være dyrkningsfri for at sikre kontrollerbarheden af vilkåret. 
 
Vandhul Q 
Er beliggende i Sønderborg kommune. Sønderborg kommune har lavet en vurdering af 
forholdene, og vurderet at vandhullet er beliggende for langt inde på marken til at være 
yngleområde for stor vandsalamander, på den baggrund stiller Sønderborg kommune 
ingen vilkår om bræmmer omkring søen. Jf. udtalelse fra Sønderborg kommune vedlagt 
som bilag 3.  
 
Mose R 
Mose R er præget af næringstolerant natur, som tagrør, lysesiv og pil. Mosens generelle 
miljøtilstand er betegnet som moderat til ringe. Der stilles ikke yderligere vilkår i forbin-
delse med mose R. 
 
Mose R1 
Mose R1 er præget trævækst, og afvanding. Den generelle miljøtilstand er betegnet som 
ringe. Der stilles ikke yderligere vilkår i forbindelse med mose R. 
 
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. For at sikre 
vandhuller som levested for bilag 4 arter (spidssnudet frø og storvandsalamander), samt 
andre fredede paddearter, er der stillet vilkår om dyrkningsfri bræmmer, ved de vandhul-
ler, der vurderes at være yngle og levested for padder. Vilkåret stilles for at sikre vand-
hullerne mod tilførsel af næringsstoffer via overfladeafstrømning, jordfygning og ammo-
niakdeposition, som er medvirkende til at øge tilgroning og forringe tilstanden i vandhul-
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let som ynglested for bilag 4 arterne. Bræmmen skal være dyrkningsfri for at sikre kon-
trollerbarheden af vilkåret. 
 
Moser 
Moserne (A, C1, E, G2 H, I, J, K, L, M, R og R1, jf. billede 2) på eller op til udbringnings-
arealerne er ikke omfattet af Husdyrlovens § 7 som værende højmoser eller specielt næ-
ringsfattige moser. Bortset fra moserne A og R ligger alle moserne indenfor bufferzone 2, 
jf. billede 2, fra moser, der er omfattet af Husdyrlovens § 7 og udløser bufferzoner (mo-
serne B, C og G1), hvor udbringning af husdyrgødning skal ske ved nedfældning på sort 
jord og græs. Dvs. på arealerne op til moserne nedfældes husdyrgødning på sort jord og 
græs. Dette vurderes at nedsætte den luftbårne ammoniakbelastning til moserne fra de 
arealer, hvor afgrøden er græs eller sommerafgrøder, mens ammoniakbelastningen fra 
arealer med vintersæd, vil være uændret. 
Moserne vurderes generelt som værende næringsberigede med en naturtilstand som rin-
ge-moderat i forhold til referencetilstanden for naturtypen mose. Vegetationen i mosen 
består i overvejende grad af næringstolerante arter, der er begunstiget af næringstilfør-
sel via luft og overfladevand. 
Bortset fra mose C, B, I og G2 stilles der ikke yderligere vilkår i forhold til de ovenfor 
nævnte moser i området. 
 
Vandløb og målsatte søer 
Markerne 14 og 14-1 grænser op til det beskyttede vandløb Gejl å. En del af mark 15 
ligger i oplandet til Store Søgård sø, som er en målsat sø, jf. figur 8.4. 
 
Store Søgård Sø er i Regionplan 2005-2016 B målsat. Dvs. at søen skal have et naturligt 
og alsidigt dyre- og planteliv, samt specifikt for denne sø en sommersigtdybde på mindst 
1 meter. Målsætningen er ikke opfyldt (Regionplan 2005-2016). Da arealerne fra Unde-
levvej 16 ikke grænser direkte op til tilløb til Store Søgård sø, i form af grøfter og rørlag-
te vandløb, og der sker et fald i fosforoverskuddet i forhold til nudrift, vurderes det, at 
Store Søgård Sø ikke påvirkes negativt af produktionsændringen fra udbringningsarea-
lerne. Der stilles ikke yderligere vilkår i forbindelse med målopfyldelse af Store Søgård 
Sø. 
 
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, jf. figur 8.4.  
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Figur 8.4. Bedriftens arealer i forhold til oplande til målsatte søer og det målsatte vand-
løb Gejl Å 

8.3 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken, men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser dog til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen, og hvor hurtigt nitraten føres til vandløb eller søer. På dræ-
nede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på udrænede arealer, 
hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - 
Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt 
kort). Når kvælstoffet er nået ud i vandløbene er reduktionen meget lav, 2 % ca., dvs. 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).  
 
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 
Hovedparten af bedriftens arealer ligger i oplandet til Gejlå afvander til Vidå systemet via 
Sønderå, mens en mindre del er i opland til Store Søgård sø og derfra videre til Bjern-
drup mølleå og Vidå via Sønderå. 
 
Ingen af udbringningsarealerne eller aftalearealerne ligger indenfor områder, der er ud-
peget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således i hht. lovgivningens beskyttelsesni-
veau for nitrat til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringnings-
arealerne. 
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på i alt 220,47 ha ejede eller forpagtede area-
ler og 34,47 ha aftale arealer. I alt 254,94 ha. Beregning af udvaskning af kvælstof fra 
udbringningsarealerne til overfladevand viser, at der, fra rodzonen, udvaskes 63,2 kg 
N/ha efter udvidelsen mod 58,4 kg N/ha i nudrift. Udbringningsarealerne ligger i et om-
råde, hvor kvælstofreduktionen ligger mellem 75 og 100 %, dvs. der udvaskes maximalt 
15,8 kg N/ha eller 3483 kg N i alt til overfladevand fra produktionens udbringningsarealer 
hvilket er en stigning på maksimalt 264 kg N totalt fra bedriften, svarende til en stigning 
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på 8,2 %. Den beregnede forøgelse af udvaskningen kommer på trods af en nedgang i 
tilført kvælstof med husdyrgødning på ca 6000 kg N/år i forhold til nudrift, og en ændring 
i udnyttelsesgraden fra 67,4 % til 68,5 %. En nærmere analyse af beregningerne i Farm-
N viser, at hele den forøgede belastning fremkommer ved at der indarbejdes mindre i 
jordpuljen. Med baggrund i dette, vurderes de at merbelastningen ikke er et udtryk for 
den reelle miljøbelastning, men snarere bunder i en beregningsteknisk finesse i Farm-N. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
Det vurderes, at der, trods beregningerne i Farm-N, ikke udvaskes mere kvælstof i efter-
situationen i forhold til førsituationen, da der tilføres mindre N i husdyrgødning, og den 
beregnede udnyttelsesgrad stiger. 
  
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 Undelevvej 16. 
 
Da Store Søgård Sø ikke vurderes at blive påvirket af næringsstoffer fra udbringnings-
arealer fra Undelevvej 16 er der således ikke grundlag for at stille yderligere vilkår til 
begrænsning af kvælstofudvaskningen alene i forhold til opfyldelse af målsætningen for 
Store Søgård Sø. 
 
Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 8.2) 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. 
 
Ingen yderligere vilkår i forhold til nitrat til overfladevand. 

8.4 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har ingen udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder. 

8.5 Fosfor til overfladevand - 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. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 8272 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Arealerne får derved et fosfor 
overskud på 12,1 kg P/ha. Overskuddet i nudrift er 17,87, der sker dermed et fald i fos-
foroverskuddet fra nudrift til ansøgt drift. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, eller afsættes som fiberfraktion. Samlet 
afsættes der 1825 kg P. hvoraf 1028 afsættes som fiberfraktion fra skruepresse. 
 
Som beskrevet i afsnittet ”nitrat til overfladevand” afvander en lille del af bedriftens 
arealer til den målsatte Store Søgård Sø. 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet. Ingen af husdyrbrugets ud-
bringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 2000, der i henhold til 
Skov- og Naturstyrelsens kortværk, er overbelastet med fosfor. Derfor skal der ikke, i 
henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på bedriften. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fos-
for til vandmiljøet, idet bedriftens arealer ikke grænser op til vandløb, eller afvander til 
fosfor følsomme Natura 2000 områder i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk. 
Samt at der sker et fald i fosforoverskuddet i forhold til nudrift. 
Der stilles ingen yderligere vilkår i forhold til fosfor. 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
Natura 2000 
Redegørelse 
Hovedparten af bedriftens arealer ligger i oplandet til Gejlå afvander til Vidå systemet via 
Sønderå, mens en mindre del er i opland til Store Søgård sø og derfra videre til Bjern-
drup mølleå og Vidå via Sønderå. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 
2000 område, der udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Ma-
gisterkogen, og fuglebeskyttelsesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vi-
dåen og fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, samt 
Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet og Ramsarområde 28. 
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Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007), vurderes i forhold til om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterko-
gen, Fuglebeskyttelsesområderne F63 Sønderådal, F60 Vidå, Tøndermarsken og 
saltvandssøen, F57 Vadehavet og Ramsarområdet 27 indeholder følgende naturtyper og 
arter: 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90:  

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

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90:  

• Snæbel  
• Flodlampret  
• Bæklampret  
• Dyndsmerling 
• Odder  

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 

• Mosehornugle  
• Rørdrum 
• Sortterne  
• Rørhøg  
• Hedehøg,  

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• 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. Fx 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).  
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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. 
 
Basisanalysen for F63 Sønderådal siger at vandkvaliteten i Sønderåen gennem de sene-
ste årtier er forbedret, og vandkvaliteten anses nu ikke længere at være begrænsende 
for fuglelivet. 
 
Ifølge basisanalysen for F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at Vadeha-
vet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvælstofkon-
centrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion af næ-
ringsbelastningen med 50% for kvælstof og 80% for fosfor i forhold til niveauet i begyn-
delsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål er 
endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være nød-
vendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, nationale 
og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbelast-
ning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 2 (s 
37 og 39)). 
Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadeha-
vet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som væ-
rende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding 
m.m. 
 
Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal Kommunen sikre at pla-
ner 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. 
 
Udbringningsarealerne ligger i hovedopland Vidå. Delopland Vidå udmunder i Lister Dyb 
tidevandsområde i Vadehavet. Det danske delopland Vidå er på ca. 108.500 ha og det 
tyske delopland er på ca. 25.400 ha. I udkast til vandplan Kruså/Vidå er oplandet til Li-
ster dyb 162.400 ha. Undelevvej 16´s udbringningsarealer udgør 220,5 ha. Dvs. at ud-
bringningsarealerne udgør ca. 0,13 % af opland til Lister Dyb, og ca. 0,21 % af det dan-
ske delopland til Vidå. 
Ifølge udkast til vandplan Kruså/Vidå, er den gennemsnitlige udledning til Lister dyb i 
perioden 2001-2005, 1727 tons N pr. år.  
Udledningen af N fra Undelevvej 16 er efter redution beregnet til 3484 kg pr. år (63,2 
kg/ha/år * (1-0,75) * 220,5 ha).  
Kvælstofudledningen fra Undelevvej 16 udgør efter reduktion i alt 0,20 % af den samlede 
udledning til Lister dyb.  
Fosfor er ikke specificeret, men tal fra miljøcenter Ribe angiver 70,4 tons P pr. år.  
Fosfor udvaskningen fra Undelevvej 16 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller der kan 
beregne denne udvaskning. 
Som det fremgår i afsnit 8.5 fosfor, sker det et fald i fosforoverskuddet på bedriften, 
hvorfor det ikke virker sandsynligt, at der vil ske en merbelastning af vadehavet. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 
vandområdet væsentligt. 
 
Som beskrevet ovenfor i afsnit 8.3 Nitrat overfladevand sker der en forøgelse af den be-
regnede udvaskning fra nudrift til ansøgt drift, dette til trods for at markoverskuddet fal-
der, samt at udnyttelsen af husdyrgødningen stiger. Den nærmere analyse viser at den 
forøgede udvaskning baseres på at en noget mindre del af det tilførte kvælstof ophobes i 
jordpuljen. Af den årsag vurderes det ikke, at der sker en mærkbar forøget udvaskning 
til vadehavet i forbindelse med udvidelsen. 
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Med udgangspunkt i de beregninger, der er foretaget i denne ansøgning, samt vurderin-
gen af Farm-N beregningen, vil der i forbindelse med udvidelsen ske en mindsket udled-
ning af fosfor fra bedriften, mens udledningen af kvælstof vurderes at forblive status quo. 
 
Da både fosforoverskuddet og kvælstofoverskuddet på bedriften bliver mindre i ansøgt 
drift i forhold til nudrift, vurderer Aabenraa kommune, at udvidelsen opfylder kravene i 
Habitat direktivet både som selvstændigt projekt, og set i sammenhæng med andre pro-
jekter. Uanset at der sker en beregnet forøgelse af kvælstofudvaskningen. 

8.7 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 
I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
I det følgende vurderes forekomsten af de 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 dyrknings-, 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 
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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 Undelevvej 
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. 
 
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. 
Stor vandsalamander er tidligere konstateret i vandhul J. Trusler mod arten vil være op-
fyldning eller tilgroning af vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og 
ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, 
da fiskene æder salamanderens æg og yngel. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at 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. 
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmu-
sens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugt-
sætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Has-
selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun 
registreret en bestand i Søgård Skov. Det kan dog ikke helt udelukkes at projektområdet 
omfatter hasselmusens udbredelsesområde, idet der er forholdsvis kort afstand fra dens 
registrerede udbredelsesområde (Faglig rapport fra DMU nr.635, 2007) til Undelevvej 16. 
 
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 ikke 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. 
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Vurdering 
Kommunen har ikke, udover de i afsnit 8.2 beskrevne tilfælde, registreret planter og dyr, 
omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umid-
delbart op til husdyrbrugets anlæg og udspredningsarealer, men vurderer at nogle arter 
med meget stor sandsynlighed forekommer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene i afsnit 8.2 overholdes, at drif-
ten af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ænd-
res på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for 
padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der 
kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i for-
bindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter. 
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9 Oversigt over Bedste tilgængelige teknik / rene-
re teknologi 
 

Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-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 
husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3 medfører dette ikke, at BAT-teknologier i andre hen-
seender f.eks. foderteknologier alene af denne grund kan fravælges.  

                                                 
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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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 reference dokument 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 hus-
dyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en ansøgning om 
godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgæn-
gelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Da der 
i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redegøres for anven-
delse 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 

                                                 
4 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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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 og i de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle 
vilkår fremgår af kapitel 2. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over, hvilke områder BAT-redegørelsen 
har omfattet, i hvilke afsnit redegørelse og vurdering kan findes. 
 

BAT områder Afsnit med redegørelse og vurdering  

Management Se nedenstående 

Foder 5.3 

Staldindretning 5.1 og 5.2 

Forbrug af vand og energi 5.5 

Opbevaring/behandling af hus-
dyrgødning 

6.2 og 6.6 

Udbringning af husdyrgødning 6.2 

Affald 5.8 

Reduktion af ammoniakemission 8.1 og 8.2 

Reduktion af udvaskning af nitrat 8.3 og 8.4 

Fosforoverskud og udledning af 
fosfor 

8.5 

Nødfremgangsmåde, ikke plan-
lagte hændelser 5.10 

 
 
Management 
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 løbende journal over vand- og energiforbrug. 
Der er udarbejdet en beredskabsplan, hvor forholdsregler i forbindelse med uheld med 
kemikalier, gylle og ved brand m.v. beskrives. 
For de ansatte vurderes løbende om der er behov for efteruddannelse. Derudover hylder 
virksomheden princippet om ”sidemandsoplæring”, hvilket betyder, at nye medarbejdere 
følger med mere erfarne medarbejdere indtil der er sikkerhed for, at opgaveløsningen 
beherskes. 
Godt landmandskab er en vigtig del af BAT. Til forbedring af den generelle miljøpræstati-
on for et intensivt husdyrbrug, er det BAT at udføre følgende punkter: 

• Identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for persona-
let. 

• Føre journal over vand- og energiforbrug, mængder af husdyrfoder, opstået spild 
og spredning af kunstgødning og husdyrgødning på markerne. 

• At have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hæn-
delser. 

• Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger 
og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene. 
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• Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjer-
nelse af produkter og spild. 

• Planlægge gødning af markerne korrekt. 
 

Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen er sket en systematisk gennemgang 
af de teknologier, der er valgt indenfor de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. 
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10 0-alternativet og andre alternativer 
 
0-alternativet 
Hvis der ikke meddeles godkendelse af den ønskede ændring, vil produktionen fortsætte 
uændret i forhold til miljøgodkendelse fra 2004 med senere ændringer fra 2006. Det be-
tyder, at der vil være en dårligere forrentning af den investering der allerede er foreta-
get. En del af denne investering, bl.a. malkestalden der ikke er unyttet fuldt ved den nu-
værende produktion, er foretaget i tiltro til at produktionen kan stige, således at anlæg-
get udnyttes optimalt. 
Derudover vil en manglende miljøgodkendelse betyde, at det bliver svært at fastholde 
den nuværende arbejdsstyrke i produktionen. 
 
Andre alternativer 
Man kunne forestille sig, at mælkeproduktionen blev flyttet til en anden lokalisering, 
hvorefter det eksisterende anlæg kunne ændres til kun at håndtere kalve og opdræt. Det 
vil imidlertid blive særdeles bekosteligt, idet malkestald, - anlæg og – tank, vil skulle 
afskrives. Samtidig vil et nyt ideelt anlæg skulle bygges op på en anden lokalitet.  
Det vurderes ikke at være relevant, hverken produktionsmæssigt eller økonomisk, at 
gennemføre alternativer til det ansøgte. 
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11 Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Hvis det skulle blive relevant at nedlægge husdyrbruget, vil staldene blive tømt og ren-
gjort, således at de eventuelt kan anvendes til andet formål. Det samme gælder for la-
den. 
Tekniske installationer vil blive forsøgt solgt til anden side eller skrottet.  
Gyllebeholderne vil blive tømt, og eventuelt forsøgt udlejet til anden side. 
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12 Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der bliver allerede i dag gennemført en hel del egenkontrol. Det drejer sig bl.a. om kon-
trol med husdyrholdets størrelse, produktionen af mælk, produktionen af gødning, for-
brug af sprøjtemidler, energi- og vandforbrug, foderforbrug, forbrug af hjælpestoffer. 
Derudover vedligeholdes en markplan, der føres logbog over flydelaget i gyllebeholderne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er nødvendig at udforme en driftsjournal til egen-
kontrol, som på forlangende skal forevises Aabenraa Kommune. 
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13 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 umid-
delbart 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 16. juni 2010 i Lokal – Bladet Budstikken, 
Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den 
14. juli 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefristens 
udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at en klage over denne § 12 miljøgodkendelse har op-
sættende virkning jf. § 81. stk. 1, hvis mindre Miljøklagenævnet bestemmer det. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

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

• Ansøger Christian Dalgas Nissen, Undelevvej 16, 6340 Kruså* 
• Nabo Hans Moss, Undelevvej 14, 6340 Kruså* 
• Lejer Jones Daniel Lermen, Undelevvej 11, 6340* 
• Lejere Kristine Marie Moss Jensen og Anne Kathrine Moss, Undelevvej 12, 6340 

Kruså* 
• Bortforpagter og modtager af husdyrgødning Flemming Thielsen, Aaenraavej 30, 

6340 Kruså* 
• Bortforpagter og modtager af husdyrgødning Kresten Wrang, Hønsnapvej 3, 6340 

Kruså* 
• Miljørådgiver Carsten Nielsen, Patriotisk Selskab, can@patriotisk.dk* 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk* 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 

Ribe, syd@sst.dk* 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk*  
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: aabenraa@dn.dk* 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk* 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk* 



 

 

71 

• 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. 
 
Orientering 

•  Sønderborg Kommune, landbrug@sonderborg.dk 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 4810, version 14, genereret 

den 29. marts 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 2. april 2010. 
1.1. Forsalg til miljøgodkendelse 
1.2. Bygningsbeskrivelse 
1.3. Bygninger – situationsplan (opbevaringsanlæg, siloer, olietanke, opbevaring af 
          døde dyr) 
1.4. Bygninger – Kommuneplan/lokalplaner 
1.5. Bygninger – Afstandskrav 
1.6. Bygninger – Natur 
1.7. Spildevand (tagvand/overfladevand, bundfældningstanke) 
1.8. Afløbsplan (gyllerør, forbeholdere, pumper) 
1.9. Beredskabsplan  
1.10. Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet 
1.11. Udbringningsarealer og transportruter 
1.12. Beskrivelse af skruepresse 
1.13. Beregning af separation 
1.14. BAT beregninger 
1.15. Vand/saft fra ensilagepladser 
1.16. Kort med placering af separeringsanlægget 
1.17. Logskema 

 
2. Konsekvensområdet 
 
3. Beregninger fra Farm-N 
 
4. Høringssvar fra Sønderborg Kommune 
 
5. Fuldmagt  
 
6. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse fra Danmarks Naturfredningsforening 

modtaget den 30. maj 2010. 
 
7. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse fra Patriotisk Selskab modtaget den 7. 

juni 2010.  
 
8. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse fra Dansk Ornitologisk Forening, Lokalaf-

deling Sønderjylland, modtaget den 7. juni og den 8. juni 2010.  
 
 
























































































































































































































































































































































