
 

 

 

 

 

 

 

 
Miljøgodkendelse af 

Bredegård 
Bredevadvej 41,6372 Bylderup-Bov 

 
 

 
 

 
 
 

Aabenraa Kommune 
Teknik & Miljø 
Miljø & Natur 

Plantagevej 4, Bov 
6330 Padborg 
Tlf. 73 76 76 76 

  

 
 
 
 
 

§ 11  
Lovbekendtgørelse nr. 1486 

af 4. december 2009 om 
miljøgodkendelse mv. af 

husdyrbrug.  
 

Godkendelsesdato: 
 5. maj 2010 

 
 
 



 

 

2 

 Indholdsfortegnelse 
Datablad ........................................................................................................... 3 

1 Resumé og samlet vurdering................................................................................ 4 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse..................................................................... 4 

1.2 Ikke teknisk resumé...................................................................................... 4 

1.3 Offentlighed ................................................................................................. 7 

2 Generelle forhold ................................................................................................ 8 

2.1 Beskrivelse af husdyrbruget ........................................................................... 8 

2.2 Meddelelsespligt ........................................................................................... 9 

2.3 Gyldighed .................................................................................................... 9 

2.4 Retsbeskyttelse ............................................................................................ 9 

2.5 Revurdering af miljøgodkendelsen ................................................................ 10 

2.6 Meddelelse af miljøgodkendelse.................................................................... 10 

3 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold ............................................. 12 

3.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. .................................................. 12 

3.2 Placering i landskabet.................................................................................. 17 

4 Husdyrhold, staldanlæg og drift .......................................................................... 24 

4.1 Husdyrhold og staldindretning ...................................................................... 24 

4.2 Ventilation ................................................................................................. 29 

4.3 Fodringsteknik og opbevaring af foder........................................................... 30 

4.4 Energi- og vandforbrug................................................................................ 31 

4.5 Spildevand, samt tag- og overfladevand ........................................................ 34 

4.6 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin ............................................................ 36 

4.7 Affald ........................................................................................................ 37 

4.8 Olietanke................................................................................................... 39 

4.9 Driftsforstyrrelser og uheld .......................................................................... 39 

5 Gødningsproduktion og –håndtering.................................................................... 41 

5.1 Gødningstyper og mængder ......................................................................... 41 

5.2 Flydende husdyrgødning.............................................................................. 42 

5.3 Fast husdyrgødning og dybstrøelse/kompost .................................................. 44 

5.4 Anden organisk gødning .............................................................................. 45 

6 Forurening og gener fra husdyrbruget ................................................................. 45 

6.1 Ammoniak og natur .................................................................................... 45 

6.2 Lugt .......................................................................................................... 56 

6.3 Fluer og skadedyr ....................................................................................... 58 

6.4 Transport................................................................................................... 58 

6.5 Støj .......................................................................................................... 60 

6.6 Støv.......................................................................................................... 63 

6.7 Lys ........................................................................................................... 63 

7 Påvirkninger fra arealerne.................................................................................. 65 

7.1 Udbringningsarealerne ................................................................................ 65 

7.2 Beskyttet natur .......................................................................................... 68 

7.3 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande ..................................... 73 

7.4 Nitrat til grundvand..................................................................................... 75 

7.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande ..................................... 75 

7.6.1 Natura 2000 vandområder ........................................................................ 77 

7.6.2 Natura 2000 natur ................................................................................... 79 

7.7 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV)................. 80 

8 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi ......................... 83 

11 Egenkontrol og dokumentation ......................................................................... 87 

12 Klagevejledning .............................................................................................. 88 

13 Bilag.............................................................................................................. 90 



 

 

3 
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CVR nr.:  17753797 
 
CVR/p nr.:  1001352802 
 
CHRnr.:  21167 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Ingen andre ejendomme ejes eller drives af ansøger 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Jan Olesen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på ejen-
dommen ”Bredegård” beliggende Bredevadvej 41, 6372 Bylderup-Bov. Ansøgningen er 
indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøg-
ningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoni-
akbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. 
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 9.november 2007, seneste revision af ansøgning er 
med skema nr. 4979, version 8 indsendt til Aabenraa Kommune den 20. januar 2010  og 
genereret fra www.husdyrgodkendelse.dk den 20. januar 2010. Ansøgningen fremgår af 
bilag 1. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse og ændring af produktionen i søer, smågrise og slagte-
svin. 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2009 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 153,09 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
186,85 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 11.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om 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 9. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dy-
reenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 137,86 dy-
reenheder (nye DE) og ansøgt drift 170,17 dyreenheder (nye DE). 
 
Husdyrbruget har tidligere været VVM-screenet med afgørelse i november 2006, men har 
ikke tidligere været miljøgodkendt. 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en åben slagtesvinestald  på 1400 m2 (10 m x 140 m) med udendørs drivgang i 
beton på 280 m2 (2 m x 140 m) 

• en åben drægtighedsstald i direkte forlængelse af ny slagtesvinestald på 336 m2 
(10 m x 33,6 m) med udeareal i beton på 67,2 m2 (2 m x 33,6 m) 

• en tilbygning til eksisterende smågrisestald på 150 m2 (3,5 m x 43 m) 
• overdækket møddingsplads på 300 m2 (15 m x 20 m ) 

 
 

Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte i sommer 2010 og afsluttes ultimo 
2010/primo 2011. Umiddelbart efter byggeriets afslutning indsættes der dyr i stalden. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Svineproduktionen på Bredevadvej 41, 6372 Bylderup-Bov udvider fra de nuværende 
146 søer, 3650 smågrise, 3317 slagtesvin og 72 polte svarende til 137,86 DE  til 146 
søer, 3850 smågrise (7,2 kg – 30 kg) og 3750 slagtesvin (30 kg - 112 kg), 72 polte (30 
kg til 140 kg) og 50 stk slagtesvin (30 kg til 105 kg) svarende til 170,17 DE.  
Der afgives 14 DE svinegylle til anden bedrift. Der hører i alt 125,84 ha udbringningsare-
aler til produktionen, og derudover er der 10,68 ha udbringningsarealer i form af gylleaf-
taler. Desuden er en fiktiv tilførsel af svinegylle på 19,50 DE. Dvs. at godkendelsen også 
dækker en situation, hvor der ikke afgives svinegylle til anden bedrift, men hvor alt pro-
duceret gylle på Bredegård udspredes på ejendommens udspredningsarealer. 
Alle udbringningsarealerne fremgår af kortbilaget. 
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Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en slagtesvine- og drægtighedsstald på ca. 1736 m2 ,med driv-
gang/udeareal på 347,2 m2. Den nye stald placeres nord for eksisterende produktionsan-
læg. Byggestilen og byggemateriale bliver den samme stil som eksisterende staldanlæg.  
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
Der  meddeles dispensation fra afstandskravet til naboskel mod vest, og fra afstandskra-
vet fra hytter til naboskel. 
 
For ikke at ændre det samlede anlægs visuelle indflydelse på det omkringliggende land-
skab, stilles der vilkår om at beplantning ved produktionsanlægget opretholdes.
   
Landskabelige værdier 
Bredevadvej 41 er beliggende i et område med udpegningerne ”Uforstyrrede landskaber” 
og ”Særligt værdifulde landbrugsområder”. Nærmeste værdifulde landskab ligger ca. 1,5 
km SV for Bredevadvej 41. 
Produktionen på Bredevadvej 41 vurderes ikke at være i konflikt med landskabelige vær-
dier. 
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, og der etableres en slagtesvinestald, 
som placeres længere væk fra naboerne, hvorfor denne ifølge beregningerne ikke medfø-
rer urimelige lugtgener for naboerne. Nærmeste nabo (uden landbrugspligt) ligger ca. 
286 meter fra smågrisestalden/slagtesvinestalden og den beregnede geneafstand for lugt 
er 142,44 meter. Der ligger ingen byzone, sommerhusområde eller lokalplans udpegede 
boligområder inden for 1000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver ge-
ner udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i 
siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra me-
kanisk ventilation, som er begrænset til sygestald. Hovedparten af ventilationen er natur-
lig uden støjvirkning. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 325 
til 368 årligt.  
Antallet af gylletransporter ændres fra 73 til 125 transporter, svarende til 70% forøgelse. 
 
De fleste transporter kommer ikke til at gå gennem et tættere bebygget område. En del 
af gylletransporterne kommer gennem Vollerup, Bredevad og Gåskær. Aabenraa Kom-
mune har stillet vilkår om at  gyllekørsel til og fra ejendommen fortrinsvis skal ske   
mandag til fredag i tidsrummet kl. 7:00-18:00 og lørdag i tidsrummet kl. 7:00 – 14:00.    
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Reduktion af ammoniakfordampningen er beregnet dels med 15% reduktion for udvidelse 
beskrevet i ansøgning indsendt i 2007, og dels med 25% reduktion for ændring i ansøg-
ningen i 2009, som vedrører 67 årssøer i drægtighedsstald i forlængelse af ny slagtesvi-
nestald. Kravet om henholdsvis 15% og 25% reduktion af ammoniakfordampning er op-
fyldt.  
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1000 m fra anlægget. Det 
nærmeste § 7 areal ligger i Gåskær 4,8 km SØ for anlægget. Det nærmeste Natura 2000 
område er Terkelsbøl Mose/Ulvemose, som ligger ca. 2,7 km SØ for anlægget.   
Ingen marker er beliggende indenfor særlig værdifuld natur 
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Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt. Kravene til maksimal nitratudvaskning til overfladevand og 
grundvand er ligeledes opfyldt. Udbringningsarealerne er placeret uden for områder, der 
er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfladevand be-
regnet til mellem 0 og 20 kg kg N pr ha . Ingen af udbringningsarealerne er beliggende i 
nitratfølsomt indvindingsområde, og der foreligger pt. ingen indsatsplaner i Åbenrå 
Kommune.  
 
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 
værende ikke væsentlige. 
 
Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 
Åbenrå Kommune vurderer, at Bredevadvej 41, der er et § 11 husdyrbrug, lever op til 
Miljøstyrelsens BAT-blade og BAT – byggebladene. 
For den nye slagtesvine- og drægtighedsstald, og for sygestald til slagtesvin, gælder, at 
de er at regne som stalde til svin med delvis spaltegulv med 50-75% fast gulv (Sv. St. 
04 BAT-byggeblad Gr.nr. 106.04-52). 
Dybstrøelsesstalde til smågrise og dybstrøelse i løbe/drægtighedsstald er ikke beskrevet i 
BAT-byggeblad/Bat - blade. Søer med smågrise på friland er ikke beskrevet i BAT-
byggeblad/BAT - blade. 
Fasefordring vil blive praktiseret i slagtesvinestalden, hvor der køres med to foderblan-
dinger, og hos søerne, hvor drægtige søer får én foderblanding (melfoder), og de diegi-
vende søer får en anden blanding (fodercobs).  
Fytase er tilsat foderet. 
 
Alternative løsninger 
Da Bredevadvej 41 i ansøgt drift har under 250 DE (§11-ansøgning), skal alternative 
løsninger og 0-alternativet (uændret drift) ikke vurderes. 
 
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 meddeler miljøgodkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af 
husdyrbruget Bredevadvej 41, 6372 Bylderup-Bov. 
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1.3 Offentlighed 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev orienteret om ansøgningen den 10. 
marts 2010. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 30. marts 2010 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte med oplysning om, at der var 3 ugers frist 
til den 21. april 2010 til at kommentere udkastet. 
 
Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokalbladet Budstikken ons-
dag den 5. maj 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede personer, orga-
nisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i sagens be-
handling. Disse er listet i afsnit 12 Klagevejledning. 
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2 Generelle forhold 
Husdyrbruget er mindre end 250 dyreenheder (gl. DE), og er derfor vurderet til at være 
omfattet af § 11 stk. 2 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug. I vurderingen er indgået det forhold at der udvides fra 153,1 gl. DE svaren-
de til 146 søer med smågrise, 3650 smågrise (7,2 – 30 kg) og 3439 slagtesvin (30-102 
kg) til 186,8 gl. DE svarende til 146 søer, 3750 slagtesvin (30-112 kg), 3850 smågrise 
(7,2-30 kg), 72 polte (30-140 kg) og 50 slagtesvin (50-105 kg). Der søges om etablering 
af en slagtesvinestald på 1736 mM, en drægtighedsstald i forlængelse af slagtesvinestal-
den på 67,2 mM og en tilbygning til eksisterende smågrisestald på 150 mM. Desuden sø-
ges der om etablering af en overdækket møddingsplads på 300 mM. Alt nyt byggeri ligger 
i tilknytning til eksisterende byggeri. Der er således tale om en mindre udvidelse, og Aa-
benraa Kommune vurderer samlet, at anlægget på grund af dets art, dimensioner og 
placering må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og 
tilsynsmyndighed for husdyrbruget.   
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen. Naturvurderingen omfatter æn-
dringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugloven og naturbe-
skyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen 
vurdere om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesæt-
tes og kravet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøg-
ning. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %. Denne ansøgning blev indsendt første gang i 
2007, og derfor skal ammoniakemissionen reduceres med 15 % for det staldanlæg, der 
oprindeligt blev indsendt. For en mindre del af den nye svinestald (afsnit til drægtige sø-
er) gælder dog 25% reduktion af ammoniakemissionen, da ansøgningen i 2009 blev 
ændret til også at omfatte denne stald. 
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af det ek-
sisterende husdyrbrug. 
 

2.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Brede-
vadvej 41, 6372 Bylderup-Bov med ejendoms nr. 5800012239. Ansøger driver eller ejer 
ikke andre ejendomme. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 21167, og 
virksomhedens CVR nr. er 17753797. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
4979, version 8, genereret den 20. januar 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk den 20.januar 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1. 
 
Det er driftsherren, der har ansvaret for, at vilkårene i denne miljøgodkendelse overhol-
des. Det indebærer, at det påhviler driftsherren at sikre at ansatte kender de vilkår, der 
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vedrører den del af driften, som de er beskæftiget med. Det gælder naturligvis også, hvis 
der ansættes udenlandsk arbejdskraft. 
 
 
Vilkår 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 4979, version 8, genereret den 20. januar 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 20. januar 2010 og med de vilkår, der 
fremgår af miljøgodkendelsen. 

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

 

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

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

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

 

2.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 5. maj 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: 
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• der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik, således at der 
skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det 
medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller 

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

 

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

 

2.6 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
11 stk. 2 i lovbek. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 
til udvidelse af husdyrbruget på Bredevadvej 41, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 146 årssøer  
• 3750 slagtesvin (30 – 112 kg),  
• 3850 smågrise (7,2 – 30 kg) 
• 72 polte (30-107 kg) 
• 50 slagtesvin (30-105 kg)  

 
Svarende til 170,17 DE (ny DE-beregning) og 185,6 DE (gammel DE-beregning). 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• en slagtesvinestald på 1400 m2  (10 m x 140 m) med udendørs drivgang på 280 
m2 (2 m x 140 m) 

• en drægtighedsstald (i forlængelse af slagtesvinestalden) på 336 m2 (10 m x 
33,6 m) med udeareal i beton på 67,2 m2 (2 m x 33,6 m) 

• en tilbygning til eksisterende smågrisestald på 150 m2 (3,5 m x 43 m) 
• overdækket møddingsplads på 300 m2 som forlængelse af eksisterende løbe-

stald/lade (15 m x 20 m ) 
 

Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter accept af anmeldt byggeri 
eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Bredevad-
vej 41, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 11 stk. 2  i lovbek.  nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse 

mv. af husdyrbrug 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, bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer -  også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne godkendelse. 
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Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 
• overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor 

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

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

• ikke tilsidesætter hensynet til de landskabelige værdier. 
 
 
 
Den 5. maj 2010 
 
 

 
Susanne Niman Jensen   Birgitte Myrthue  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Plantagevej 4, 6330 Padborg  Plantagevej 4, 6330 Padborg 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 74 80   Direkte 73 76 79 56 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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3 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

3.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone med ca. 248 m til nærmeste nabobebyggelse, 
som er beliggende på Bredevadvej 45. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Bredevad-
vej 38.  
Nærmeste samlede bebyggelse er Bredevad By ca. 1200 m fra ejendommen.  
Der er ca. 20 km til nærmeste eksisterende eller planlagte sommerhusområde. 
Nærmeste byzone er Bylderup-Bov, ca. 4,5 km fra ejendommen Bredevadvej 41. 
 

 
 
Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-

tidige byzone 

Ca. 4,5 
km 

 

Bylderup Bov (byzone) 

 
50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-

råde 

Ca. 20-  
km 

Eksisterende sommerhusområde 
ved østkysten nord for Åbenrå og  

øst for Bredevadvej 41.  

 

50 m 

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

bolig og erhvervsformål 

 
Ingen udpegninger i 2 km´s ra-

dius fra Bredevadvej 41. 
50 m  

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

institutioner, rekreative 
formål og lign.   

Ca. 2,3 
km  

 

Nærmeste område er det plan-
lagte rekreative område ”Som-
merland Syd” SV for ejendom 

50 m 

Nabobeboelse 
Ca. 248 

m 

Nærmeste nabo er Bredevadvej 
45, øst for ejendom 

  
50 m 
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Tabel 2 Afstandskrav og faktiske afstande 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 

55 m Fra tilbygning på stald til bebo-
else  

15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed  
Ingen indenfor en radius af 100 

m fra Bredevadvej 41. 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

3,8 km 

3,2 km 

 Almen indvinding i Terkelsbøl 

Almen indvinding i Ravsted 
50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg (privat drikkevands-

boring) 

50 m 

90 m 

100 m 

 

Øst for overdækket mødding 

Øst for ny slagtesvinestald 

Øst for tilbygning til smågrise-
stald 

25 m 

Vandløb 390 m 
Vandløb NV for ny slagtesvine-

stald 15 m 

Dræn  
Der er ikke dræn på Bredevad-

vej 41 ´s arealer 15 m 

Sø 
770 m 

790 m  

Vest for ny slagtesvinestald 

Nord for ny slagtesvinestald 
15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

35 m 
Fra tilbygning til den offentlige 

vej Bredevadvej 
15 m 

Naboskel Ca. 8 m 
Der er søgt og givet dispensati-

on for afstandskrav for nyt 
byggeri  

30 m 

Naboskel Ca. 15 m 

Der er søgt og givet dispensati-
on for afstandskrav for lejlig-
hedsvis at opstille svinehytter 

15 m fra skel 

30 m 

 
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”.  
Der er lavbundsarealer rundt om ejendommen; nærmeste henholdsvis ca. 350 m vest og 
sydøst for ejendommen. Følgende udbringningsarealer ligger i klasse II (middel risiko for 
okkerudledning): mark 8-0,6-0, 11-0, 7-1, 17-0, 9-0, 9-1, 10-0, i alt 23,26 ha. Følgende 
udbringningsarealer ligger i klasse I (stor risiko for okkerudledning): 22-1,22-0,26-1,26-
2, i alt 22,97 ha. 
 
Skovrejsningsområder 
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Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er ingen 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”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
 
Der er ikke beskyttede fortidsminder på ejendommen eller på udbringningsarealerne. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er ingen arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
Ansøgning om dispensation for afstandskrav til naboskel 
Der er søgt om dispensation for afstandskrav på 30 m til naboskel samtidig med ansøg-
ning om miljøgodkendelse (version 1 modtaget 9.11.2007). I ansøgningen er anført, at 
afstanden fra den nye slagtesvine- og drægtighedsstald til naboskel bliver 7-8 m, og af-
standen fra tilbygning til smågrisestald til naboskel er ca. 11 m. Begrundelsen for dispen-
sation for smågrisestaldens placering er, at der er tale om en udvidelse af den eksiste-
rende bygning. Begrundelsen for dispensationsansøgningen til etablering af slagtesvine – 
og drægtighedsstaldens placering 7 m fra naboskel er, at bygningen kommer til at virke 
mindre dominerende med denne placering end 30 m inde på marken. Hele bygningsmas-
sen kommer til at ligge mere samlet, og da det er et etableret læbælte, der danner nabo-
skellet, vil den nye bygning blive skjult af det. Desuden er det på samme mark, der er 
opstillet svinehytter. Ansøger gør gældende, at der ville gå få stor en del af marken tabt, 
hvis bygningen skulle ligge 30 m inde på marken.  
 
På den berørte naboejendom Bredevadvej 37 er stuehuset beliggende ca. 370 m vest for 
skel. Der er afskærmende beplantning i skellet mellem de to ejendomme. 
Ejeren af Bredevadvej 37, Peter Beck Jürgensen, bor på Bredevadvej 33, og er blevet 
orienteret om dispensationsansøgningen i brev af den 19. november 2007, med mulighed 
for at fremsætte bemærkninger inden 5. december 2007. Aabenraa Kommune har ikke 
modtaget bemærkninger. Aabenraa Kommune har fundet det praktisk at orientere Peter 
Beck Jürgensen inden sagsbehandlingen gik igang.  
I forbindelse med sagsbehandling har ansøger ønsket at forlænge den planlagte slagte-
svinestald, så den også kan rumme drægtige søer. I den forbindelse er Peter Beck Jür-
gensen blevet orienteret pr. brev den 4. november 2009, med mulighed for at fremsætte 
bemærkninger inden den 20. november 2009. Aabenraa kommune har ikke modtaget 
bemærkninger.  
Peter Beck Jürgensen har naturligvis ret til at kommentere udkastet og er også klagebe-
rettiget. 
 
Ansøger har ansøgt om dispensation fra afstandskravet på 30 m til naboskel i forhold til 
svinehytterne, så hytterne kan opstilles op til 15 m fra naboskel. Dispensationen er søgt 
med baggrund i, at hytterne skal flyttes regelmæssigt for at opretholde et græsdække i 
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foldene med frilandsgrise, og dermed undgå tab af næringsstoffer. Ansøger ønsker derfor 
at kunne bruge så stor en del af foldene som muligt til placering af hytterne. Bilag 3 viser 
ejere af arealer, hvortil der søges om dispensation for afstandskrav til naboskel. 
  
Aabenraa Kommunes naturafdeling er blevet orienteret om dispensationsansøgningen om 
dispensation fra afstandskravet på 30 m fra naboskel specielt med henblik på matr. 169, 
Bredevad, Bylderup, der ejes af kommunen. Aabenraa Kommunes naturafdeling har in-
gen indsigelser til, at der gives dispensation til at placere hytterne 15 m fra skellet. 
  
Hørings- og klageberettigede naboer, som måtte føle sig berørt, har naturligvis ret til at 
kommentere udkastet, og komme med indsigelser til dispensationerne. 
 
Afstandskrav for folde med svin til naboskel og nabobeboelse 
Ifølge § 5 i bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, 
husdyrgødning, ensilage m.v. af den 19.12.2006 skal folde med svin ligge mere end 50 
m fra skel til en ejendom, hvor der er nabobeboelse. Hvis nabobeboelsen ligger mere end 
50 m fra skel, skal der mindst være en afstand på 100 m mellem nabobeboelsen og fol-
den (gælder for husdyrbrug over 15 DE, og i folde til svin fra 35 kg, hvor der i folden er 
plads til mere end 15 svin).  
 
 

 
Fig. 1 Matrikler med folde og hytter til udendørs svinehold 
 
Nærmeste adresse med nabobeboelse op til folde med svin (matrikel 3, 106 og 110) er 
Bredevadvej 45. Bredevadvej 45 ligger ca. 100 m øst for skellet til Bredevadvej 41, som 
har fold til svin (matrikel 3) op til skellet. Adresserne Bredevadvej 46 (øst for folde) og 
37, 38 (vest for folde) har længere afstand til folde med svin. For de nordlige folde (ma-
trikel 110) gælder, at nærmeste nabobeboelse ligger ca. 600 m mod nord. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at dispensation for afstandskravet fra den nye slagtesvine- 
og drægtighedsstald, og fra tilbygning til smågrisestalden til naboskel ikke medfører væ-
sentlige gener for berørte nabo Bredevadvej 37. Det vurderes, at de landskabelige vær-
dier tilgodeses bedst muligt ved den valgte placering, da hele anlægget fremstår som en 
samlet enhed med alle bygninger liggende i samme retning. Bygningsmassen virker min-
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dre dominerende med den valgte placering end 30 m øst for skellet, både når man kom-
mer fra Bredevadvej, og når man ejendommen det fra naboen på Bredevadvej 45. Aa-
benraa Kommune imødekommer derfor ansøgningen om dispensation. Dispensationen er 
en del af miljøgodkendelsen – og træder i kraft samtidig med at miljøgodkendelsen med-
deles. 
Aabenraa Kommune vurderer, at dispensation til i perioder at opstille svinehytter 15 m 
fra naboskel vil betyde, at hytterne oftere kan flyttes, hvorved græsdækket bedre kan 
opretholdes og tab af næringsstoffer kan undgås. Det vurderes, at dispensationen kan  
imødekommes uden at landskabelige hensyn tilsidesættes, og da hensynet til naboer 
varetages af afstandskrav i ”Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 
dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.” af den 19.12.2007, vil nabobeboelserne ikke 
blive væsentligt berørt.  
Aabenraa Kommune imødekommer derfor ansøgningen om dispensation. Dispensationen 
er en del af miljøgodkendelsen – og træder i kraft samtidig med at miljøgodkendelsen 
meddeles. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at afstandskravet for folde med svin og nabobeboelse er 
overholdt. 
 
   
Vilkår  

4. Der må max. opstilles 100 hytter, og materiale- og farvevalg på bygnin-
ger og hytter skal være som det i ansøgningen anførte. 

5. Hytterne opstilles på matrikel 3, matrikel 106 og matrikel 110, Bredevad, 
Bylderup 

6. Hytterne må max. have en højde på 2 meter over terræn. 
7. Hytterne må ikke opstilles nærmere end 15 m fra naboskel. 
8. Eksisterende skærmende beplantning omkring matrikel 3, matrikel 106 og 

matrikel 110 opretholdes. 
9. Ny slagtesvine- og drægtighedsstald og tilbygning til smågrisestald må ik-

ke bygges tættere end 7 m mod vestligt skel.  
10. Tilbygning til smågrisestald må ikke bygges tættere end 11 m fra nabo-

skel 
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3.2 Placering i landskabet 
 
Landskabelige værdier 
Redegørelse 
Ejendommen Bredevadvej 41 er beliggende ca. 1,3 km øst for landsbyen Bredevad, 
umiddelbart op ad landevejen mellem Bredevad og Vollerup. Bosætningen i området er 
kendetegnet ved landsbyerne Bredevad, Vollerup, Smedager, Havsted m.fl., og bosæt-
ning langs områdets landeveje.  
Langs Bredevadvej ligger en stribe ejendomme/gårde placeret analogt med Bredevadvej 
41 på landevejens nordre side tæt på selve landevejen (vejklasse 2). 
 
Bredevadvej 41 ligger i et fladt terræn i den østlige udkant af et område udpeget som 
”Uforstyrrede landskaber”, og i et område udpeget som ”Særligt værdifulde landbrugs-
områder” (Kommuneplan 2009). 
 
Udbringningsarealerne ligger dels samlet omkring ejendommen Bredevadvej 41 (ejede 
arealer), og dels i et område umiddelbart øst og vest for landsbyen Gåskær (forpagtede 
arealer). Gylleaftalens udbringningsarealer ligger ca. 6 km syd for Bredevadvej 41. 
 
Nærmeste værdifulde landskab ligger ca. 1,5 km SV for Bredevadvej 41 på begge sider 
af Slogs Å. Det værdifulde landskab løber fra Bredevad og mod syd til Bylderup-Bov. 
Det nærmeste værdifulde kulturmiljø ligger ca. 10 km øst for Bredevadvej 41, og er Ok-
sevejen/Hærvejen-Olgerdiget.  
 
Øst og sydøst for ejendommen er landskabet lavbundsområde med humusjord. Også 
enkelte områder vest og nordvest for ejendommen består af gammelt lavbundsområde 
med åbne grøfter.  
Bredevadvej 41 er hovedsagligt beliggende i område med grovsandet jord.  
 
Bygningsmassen på Bredevadvej 41 er kendetegnet ved mange og mindre bygninger, og 
ved at en del af produktionen foregår som frilandsproduktion, hvor søer med smågrise og 
polte året rundt opholder sig udendørs i frilandshytter. Staldbygningerne vil blive kende-
tegnet ved åbne stalde og naturlig ventilation.  
Frilandshytterne er lavet af sorte plastplader og galvaniserede stålplader (grå), og de er 
maks. 2 m høje. 
Staldbygningerne er holdt i hvidt og gråt med grønne og røde plader. Tagene er hoved-
saglig i grå eternit, eller mørke plader.  
 
Der er afskærmende beplantning (en-rækket) mod vest på mark 01-0/02-0, og mod 
nord, syd og vest omkring mark 04-0/04-1. Der bliver plantet afskærmende øst for den 
nye slagtesvinestald. Frilandsproduktionen er ikke, eller kun i mindre grad synlig fra Bre-
devadvej.  
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 Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 

(nummer henvi-
ser til IT-ans. nr) 

Grund-
plan 
ca. 

Byg-
nings-
højde 
ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

1.1.
1-1 Farehytter 

Friland, 
(5,76 m2 
pr hytte, 
42 hytter 

ialt) 

1,4 m 
Næsten 

helt flade 

Siderne er lavet af gal-
vaniseret stål (grå), og 
taget er lavet af sort 

plast. 

Farende- og 
diegivende 

søer 

1.1.
4 

Gl. slagtesvi-
nestald  

(incl. udfaset 
bygning, med 
mindre den 
rives ned) 

403 m2 2,4-5,0 m 20 gra-
der 

Væg: lecasten, der er 
malet hvide. Tag: gråt 

eternit 
Slagtesvin 

1.1.
7 

Ny slagtesvine-
stald 

1400 m2 2,5-5 15 gra-
der 

Betonfundament op til 
2,5 m, derefter grønne 
stålplader. Tag i mørke 

stålplader. 

Opfedning 
slagtesvin, 
30-112 kg. 

 

1.1.
1-2 
og 

1.1.
1-3 

Drægtigheds- 
og poltehytter 

Friland, 
(7,2 m2 
pr hytte, 

ca. 10 
hytter + 

et par 
reserve-

hytter) 

1,4 m buet 

Gavlender lavet af sort 
plast. Tag/runding/sider 
er lavet af galvanisere-

de stålplader 

Polte, gylte 
og enkelte 

drægtige søer 

1.1.
6 

Stakla-
de/halvtag 

inkl. karantæ-
nestald (polte) 

320 m2 

(heraf 

karantæ-

neafdeling 

30,4 m2) 

4-4,5 m 10 gra-
der 

Gavle og bagside: grøn-
ne stålplader. Åben 

fortil. Tag i grå stålpla-
der 

Halm/maskin
er og karan-
tæneafdeling 

til polte 

1.1.
5 

Sygestald/ 

Forrum/ 

Værksted/ 

Kemikalierum 

223 m2 

 
2,4-5,5 m 

30 gra-
der 

Væg: lecasten, der er 
malet hvide. Tag: gråt 

eternit 

Syge-
stald/forrum 

til 
tøjskift/værks
ted/kemikalie

rum 

1.1.
3 

Smågrisestald 479 m2 2,4-5 m 20 gra-
der 

Tag: grå eternit 

Sider: røde blikplader 
og grønne net på den 

ene side. På den anden 
side er der sorte plast-
låger, samt grønne net. 

Dybstrøelse til 
fravænnede 

smågrise 

1.1.
3 

Tilbygning 
smågrisestald 150 m2  

2,4 – 3,7 
m 

20 gra-
der 

Tag: grå eternit 

Langsiden mod vest er 
åben 

Dybstrøelse til 
fravænnede 

smågrise 

1.1.
2 Løbestald 

1020 
m2, her-

af 286 
m2 til 

løbeafde-
ling 

4,5-8,1 m 
20 gra-

der 

Sider: grå og grønne 
stålplader. 

Tag. Grå eternit 

Løbeafde-
ling/maskiner 

og halm 
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1.1.
8 

Gyllebeholder 1420 m3 
2 m over 
jordover-

fladen 
 Grå elementtank 

Gylleopbeva-
ring 

1.1.
12 

Overdækket 
møddingsplads 

300 m2 4,5-8,1 m 20 gra-
der  

Tag: grå eternit 

Sider: beton nederste 3 
m, 1,5 m stålplader op 
til taget i samme farver 

som løbeafdelin-
gen/laden 

Nordgavlen bliver åben. 

Overdækket 
møddings-

plads bygges i 
forlængelse af 

løbestal-
den/laden. 

 Kornlade 225 m2 4-8 m 30 gra-
der 

Sider. Røde blikplader 

Tag: grå eternit 

Opbevaring af 
foder/korn. 

Mølleri. 

 Stuehus 161 m2 
2,13-4,5 

m 
25 gra-

der 
Røde mursten og moc-

cafarvet eternittag 
Beboelse 

1.1.
7 

Ny drægtig-
hedsstald (i 

forlængelse af 
ny slagtesvine-

stald) 

336 m2 
med 
udea-
real på 
67,2 m2  

 

2,5-5 m 15 gra-
der 

Betonfundament op til 
2,5 m, derefter grønne 
stålplader. Tag i mørke 

stålplader. 

Drægtige søer 

 
 
 
Ny slagtesvinestald  
Slagtesvinestalden bygges nord for den eksisterende gyllebeholder, langs skellet til na-
boen. Afstanden til naboskel bliver 7-8 m. Slagtesvinestalden bliver 140 m lang og 10 m 
bred. Stalden vil være 2,5 m høj mod vest, og 5 m høj mod øst. Vestsiden bygges i be-
ton, og østsiden bliver åben. Gavlene laves af beton op til 2,5 m, og derefter af 2,5 m 
grønne stålplader. Taget laves i mørke stålplader med 15 grader taghældning. Gulvet i 
stalden bliver fast gulv af beton (8 m), med de yderste 2 m af stierne med spalter. Uden 
for den overdækkede stald langs den åbne østside laves en 2 m bred drivgang af beton. 
Drivgangen får et fald ind mod spalterne, så regnvand løber i gyllekanalerne. Der bliver 
etableret liniespil i gyllekanalerne. Faldet på gulvet for indeareal er 6 cm pr m (6%), og 
spalterne er hævet, så der er en åbning på ca. 8 cm. 75 cm af spalterne er ikke under 
tag, og regnvand og evt. gødning fra drivgangen kan løbe i gyllekanal fra disse spalter. 
Fast gulv indendørs skrabes dagligt manuelt og med minilæsser. Drivgang skrabes efter 
behov, når drivgangen har været i brug. 
Lyset i stalden vil kun være tændt i forbindelse med opsyn. Det er planlagt at plante en 
række popler 5-8 m fra stalden langs østsiden af stalden. 
 
Ny drægtighedsstald (forlængelse af ny slagtesvinestald) 
Drægtighedsstalden bygges nord for, og som en direkte forlængelse af, den nye slagte-
svinestald, langs skellet til naboen. Afstanden til naboskel bliver 7-8 m. Drægtighedsstal-
den bliver 33,6 m lang og 10 m bred. Stalden vil være 2,5 m høj mod vest, og 5 m høj 
mod øst. Vestsiden bygges i beton, og østsiden bliver åben. Gavlene laves af beton op til 
2,5 m, og derefter af 2,5 m grønne stålplader. Taget laves i mørke stålplader med 15 
grader taghældning. Gulvet i stalden bliver fast gulv af beton (8 m), med de yderste 2 m 
af stierne med spalter. Uden for stalden langs den åbne østside laves et 2 m bredt udea-
real af beton. Udearealet får et fald ind mod spalterne, så regnvand løber i gyllekanaler-
ne. Der bliver etableret liniespil i gyllekanalerne. Faldet på gulvet for indeareal er 6 cm pr 
m (6%), og spalterne er hævet, så der er en åbning på ca. 8 cm. 75 cm af spalterne er 
ikke under tag, og regnvand og evt. gødning fra udearealet kan løbe i gyllekanal fra disse 
spalter. 
Fast gulv indendørs skrabes dagligt manuelt og med minilæsser. Udeareal skrabes 
dagligt. 
Lyset i stalden vil kun være tændt i forbindelse med opsyn. Det er planlagt at plante en 
række popler 5-8 m fra stalden langs østsiden af stalden. 
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Tilbygning til smågrisestald 
Tilbygningen til smågrisestalden består af et halvtag, der bygges på vestsiden af stalden i 
hele smågrisestaldens længde, og en bredde på 3,5 m. Halvtaget bygges så stalden 
overholder kravene i frilandskonceptet. Halvtaget skal have samme taghældning som den 
eksisterende del af smågrisestalden, dog skal hældningen på halvtaget være modsat af 
det eksisterende tag. Den side af halvtaget, der er længst væk fra den eksisterende del 
af stalden vil derfor være 1,3 m højere end den nuværende tagrende. Stalden er åben på 
hele vestsiden, og taget laves af grå eternit. Tilbygningen skal være ca. 150 m2, stalden 
er nu ca. 480 m2 og bliver ca. 630 m2. Lyset i stalden vil kun blive tændt i forbindelse 
med opsyn. Der er ikke 30 m fra smågrisestalden til naboskel – der er ca. 11 m. 
 
Ny overdækket møddingsplads 
Der bygges en ny overdækket møddingsplads i forlængelse af løbestalden/laden. Mød-
dingspladsen bygges på nordgavlen, og skal have samme taghøjde og taghældning som 
løbestalden/laden. Bygningen bliver 15 m lang, og er 20 m bred som den eksisterende 
bygning. Møddingspladsen bliver 300m2. Grundplanen på løbestalden/laden er 1052 m2, 
og efter tilbygningen bliver grundplanen for løbestalden/laden/møddingspladsen 1352 
m2. 
Møddingspladsen bygges med sider af beton op til 3 m, og derefter 1,5 m stålplader op 
til tag. Taget bliver i eternit. Farvevalg på sider og tag som på eksisterende bygning. 
Gavlen mod nord bliver åben. Møddingspladsen indrettes med afløb til gyllebeholder, og 
med hældning på møddingspladsens bund mod afløb. 
På den overdækkede møddingsplads opbevares dybstrøelse. Når mængden af dybstrøel-
se er lille, bliver tilbygningen også brugt til opbevaring af maskiner. Der vil kun være 
tændt lys på møddingspladsen i forbindelse med arbejde i bygningen. 
 
Der sker ikke ændringer i øvrige bygninger. I det udendørs sohold bliver der færre dræg-
tige søer på friland i ansøgt drift. 67 årssøer, som i nudrift går i udendørs folde med hyt-
ter, opstaldes i ansøgt drift i ny drægtighedsstald.  
 
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
Sydøst, syd, sydvest og vest for Bredevadvej 41 ligger værdifulde landskaber. Nærmeste 
udpegning ved Slogs Å ligger ca. 1,5 km væk. Hovedparten af landskabet ligger 5 km 
eller længere væk. 
 
Uforstyrrede landskaber 
Bygninger og opbevaringsanlæg ligger indenfor udpegningen ”Uforstyrrede landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
Nærmeste værdifulde kulturminder er Oksevejen/Hærvejen og Olgerdiget ca. 8,8 km øst 
for Bredevadvej 41. 
 
 



 

 

21 

Fig. 2 Oversigtskort over § 3-beskyttet natur, § 7-udpegninger, Natura 2000, vandløb og 
Bredevadvej 41´s udbringningsarealer. 
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Fig. 3. Oversigtskort med Bredevadvej 41´s aftaleareal og § 3-beskyttet natur, § 7-
udpegninger, Natura 2000 og vandløb. 
 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne. Udbringningsareal mark 27-0 på 2,99 
ha ligger i Natura 2000-område Ino 098. Mark 26-1 (7,05 ha) og mark 26-2 (4,05 ha) 
grænser op til Natura 2000 område Ino 098. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
I Ulvemose, ca. 4,4 km syd og sydøst for anlægget på Bredevadvej 41, er der med stor 
sandsynlighed arealer, som vil blive udpeget som § 7-arealer, men området er ikke be-
sigtiget endnu.  
Ca. 9 km fra Bredevadvej 41 er et udpeget § 7 areal. Det er en højmose ved Tinglev Sø, 
umiddelbart øst for Tinglev, og syd-sydøst for anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 2,720 km sydøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. Ino 098, ”Tinglev Sø og Mose, Ulve-
mose og Terkelsbøl Mose”, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F62, DK009x062 ”Ting-
lev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose”. 
Mark nr 27-0 ligger i området, og mark 26-1 og 26-2 grænser op til området. 
 
Det internationale naturbeskyttelsesområde ”Vadehavet”, Ino 089 starter ca. 7,6 km SV 
for ejendommen med EFhabitat H90 ”Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og magisterkogen”. Ca. 
20 km SV for ejendommen, umiddelbart syd for Tønder By, starter Vadehavsområdet 
(internationalt naturbeskyttelsesområde), EF Fuglebeskyttelsesområde F60 ”Vidåen, Tøn-
dermarsken og saltvandssøen”, DK009x060, Ramsar nr R27 ”Vadehavet” . Bedriftens 
arealer afvander dertil. 
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Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen.  
Følgende arealer grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen ”Be-
skyttede Vandløb”: mark 06-0, 08-0, 09-0, 09-1, 10-0, 17-0, 22-0, 25-0, 26-2.  
Og følgende areal grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen: ”Be-
skyttede enge”: mark 8-0, mark 9-0, mark 17-0, mark 26-1 og mark 27-0. 
Følgende areal grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen: ”Beskyt-
tet mose”: mark 8-0, mark 11-0 og mark 24-3. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovrejsning 
uønsket pga. geologiske forhold”. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ansøgte udvidelse og nybyggeri på Bredevadvej 41 ta-
ger de nødvendige landskabelige hensyn, når nedenstående vilkår overholdes. Farvevalg 
og størrelse på nybyggeri svarer til de eksisterende bygninger, og er ikke dominerende i 
landskabet, da bygningerne er lave, og farvevalget svarer til almindelig brugte land-
brugsfarver. 
Frilandshytterne er lave, og der er skærmende beplantning omkring de folde, som bruges 
til det udendørs sohold, der ligger tættest på Bredevadvej.  
Frilandshytterne er ikke umiddelbart, eller kun svagt, synlige for naboer og forbipasse-
rende. Eventuelt reflekterende flader på hytterne vurderes ikke at genere naboer og for-
bipasserende, men kan opretholdes, da de menes at have en afskrækkende effekt på 
rovfugle, som angriber smågrisene. 
 
Bygninger og opbevaringsanlæg ligger inden for udpegningen ”Uforstyrrede landskaber”. 
I denne udpegning skal der ved planlægning og opførelse af større tekniske anlæg tages 
hensyn, og visse større tekniske anlæg, der påvirker området visuelt, eller med støj, bør 
undgås. Landbruget kan dog som hovedregel opføre erhvervsmæssigt nødvendigt bygge-
ri. Det ansøgte byggeri på Bredevadvej 41 vurderes at være erhvervsmæssigt nødven-
dig. Byggeriet er i den sammenhæng ikke et større teknisk anlæg.  
 
Aabenraa Kommune vurderer at byggeriet ikke forringer de landskabelige, naturmæssige 
og kulturmæssige værdier i området. Vilkår 4 – 10 sikrer dette. 
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4 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

4.1 Husdyrhold og staldindretning 
Redegørelse 
 
Nudrift: 
Husdyrholdet er i nudrift på 137,86 DE, svarende til 146 søer med smågrise, 3650 små-
grise (7,2 kg til 30 kg) og 3439 slagtesvin (30 kg til 102 kg). Dette er meddelt i afgørelse 
ifm VVM-screening, 23. november 2006 (Sønderjyllands Amt). 
Soholdet foregår på friland, på nær en 4 ugers periode i løbestald. Der er den 12. de-
cember 2005 (Tinglev Kommune) meddelt tilladelse til svinehold på friland. Antal DE på 
friland stemmes af med det udendørs areal, idet der max. må være 1,4 DE/ha som gen-
nemsnit over to planperioder. En planperiode er ét år regnet fra 1. august til 31. juli føl-
gende år. Der er givet tilladelse til opstilling af 100 hytter.  
Smågrise og slagtesvin opdrættes på stald på dybstrøelse, fast gulv med straw-flow og 
gyllekanal, og delvis spaltegulv. 
 
Ansøgt drift: 
Der er ansøgt om 170,17 DE. Antallet af søer i ansøgt drift er uændret 146 årssøer. Æn-
dring fra nudrift er, at drægtige søer i ansøgt drift går i drægtighedsstald. Polte (70 kg til 
140 kg) og gylte går på friland.  
Antallet af smågrise i ansøgt drift er 3850 stk, og antallet af slagtesvin er 3750 stk. Der 
indkøbes 72 polte årligt, som starter i karantænestald med dybstrøelse (30 kg til 70 kg), 
og derefter kommer på friland i fælleshytter (70 kg til 140 kg). 
Der vil være ca. 40 stk søer + evt. ammesøer i farehytter på friland. Arealet er hegnet, 
og der er én hytte pr so. 
Der er ca. 20 gylte, og 20-25 polte i fælleshytter på friland. Arealet er hegnet og opdelt i 
8 indhegninger.  
Der er i ansøgt drift 15,57 ha til udendørs folde til svin (mark 1-0, 2-0, 4-0, 4-1), og der 
må max være udendørs svinehold på i alt 15,57 ha. På Bredegård kan der som følge af 
harmonikravet max være 15,57 ha x 1,4 DE/ha = 21,80 DE på friland som gennemsnit 
over to planperioder. Fordelingen mellem søer, gylte og polte kan variere indenfor de i alt 
tilladte 21,80 DE på friland.  
Iølge ansøgningen er der 10,24 DE i søer med smågrise, 3,25 DE i drægtige søer (hoved-
saglig gylte) og 1,14 DE i polte på friland. I alt 14,63 DE.  
Kravet om max. 1,4 DE/ha på friland er dermed opfyldt.  
 
For at sikre et ensartet græsdække og en jævn fordeling af husdyrgødningen flyttes hyt-
ter og foderpladser/foderautomater mindst én gang hver anden måned. I farefoldene 
flyttes hytter og foderpladser/foderautomater efter hver fravænning. 
Arealerne holdes hegnet som foreskrevet i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse 
om hold af svin på friland, nr. 816 af 30. oktober 1997. 
 
Soholdet kører med 5  ugers fravænning, ophold i indendørs løbestald i 5 uger, og  2,2 
kuld pr år.  
 
Soholdet kører med 2 hold i farehytter på friland, 2 hold indendørs i løbeafdelingen, 3 til 
4 hold i den nye drægtighedsstald, og 2 hold polte/gylte på friland. 
Produktionen af smågrise og slagtesvin kører som kontinuerlig drift. 
 
Produktionen ændres med denne godkendelse på følgende punkter: 
 
Ny slagtesvinestald 
Gulvet i stalden bliver fast gulv af beton (8 m), med de yderste 2 m af stierne med spal-
ter. Gulvet regnes som delvis spaltegulv 50-75% fast gulv. Uden for den overdækkede 
stald langs den åbne østside laves en 2 m bred drivgang af beton. Drivgangen får et fald 
ind mod spalterne, så regnvand løber i gyllekanalerne. Faldet på gulvet for indeareal er 6 
cm pr m (6%), og spalterne er hævet, så der er en åbning på ca. 8 cm. 75 cm af spal-



 

 

25 

terne er ikke under tag, og regnvand og evt. gødning fra drivgangen kan løbe i gyllekanal 
fra disse spalter ( se fig. 4). 
Fast gulv indendørs skrabes dagligt manuelt og med minilæsser. Drivgang skrabes efter 
behov, når drivgangen kan været i brug. 
Der er vanding med vandkopper og ædetrug langs stiernes sideadskillelse.  
Der bliver etableret liniespil i gyllekanalerne. Gylle pumpes fra forbeholder til gylletank 
gennem rørlagt ledning. Der strøs med halm i stierne. Slagtesvinestalden indrettes med 
32 stier.  
 
 
 

 
Fig. 4 Tværsnit af ny (ansøgt) slagtesvine- og drægtighedsstald 
 
Ny drægtighedsstald (forlængelse af ny slagtesvinestald) 
Drægtighedsstalden bygges nord for, og som en direkte forlængelse af, den nye slagte-
svinestald, langs skellet til naboen. Afstanden til naboskel bliver 7-8 m. Drægtighedsstal-
den bliver 33,6 m lang og 10 m bred. Stalden vil være 2,5 m høj mod vest, og 5 m høj 
mod øst. Vestsiden bygges i beton, og østsiden bliver åben. Gavlene laves af beton op til 
2,5 m, og derefter af 2,5 m grønne stålplader. Taget laves i mørke stålplader med 25 
grader taghældning. Gulvet i stalden bliver fast gulv af beton (8 m), med de yderste 2 m 
af stierne med spalter. Uden for stalden langs den åbne østside laves et 2 m bredt udea-
real af beton. Udearealet får et fald ind mod spalterne, så regnvand løber i gyllekanaler-
ne. Der bliver etableret liniespil i gyllekanalerne. Faldet på gulvet for indeareal er 6 cm pr 
m (6%), og spalterne er hævet, så der er en åbning på ca. 8 cm. 75 cm af spalterne er 
ikke under tag, og regnvand og evt. gødning fra udearealet kan løbe i gyllekanal fra disse 
spalter. 
Låger mellem spalter og drivgang kan åbnes, så drivgang kan bruges som udeareal og 
ædeplads til grovfoder. Grovfoder (hø, ensilage) udfodres på udearealet, f.eks. ved at 
der hænges høhæk på rækværk. Der etableres vandkopper som i slagtesvinestalden, og 
søerne gulvfodres med melfoder.  
Drægtighedsstalden er også beskrevet som oversigtstegning i bilag 2.b. 
 
 
Tilbygning til smågrisestald 
Tilbygningen til smågrisestalden sikrer, at produktionen overholder frilandskonceptet. 
Stalden er indrettet med 11 stier. Gulvtypen er dybstrøelse i hele stiernes længde. Æde-
trugene er placeret langs stiernes adskillelse på repos i støbt beton. Grisenes drikkevand 
kommer fra drikkekopper. Der er afløb i staldens støbte bund. Forbeholder har rørledning 



 

 

26 

til gyllebeholder. Til intern transport mellem smågrisestald og slagtesvinestald bruges en 
transportvogn. Der muges ud mellem hvert hold med frontlæsser. Dybstrøelsen køres i 
overdækket møddingshus. 
 
Ny overdækket møddingsplads 
Møddingspladsen indrettes med afløb til gyllebeholder, og med hældning på møddings-
pladsens bund mod afløb. Der er en lille indendørs beholder (ca. 200 l) til opsamling af 
evt. ajle fra dybstrøelsen i det overdækkede møddingshus. Fra beholder føres evt. ajle i 
nedgravet rørledning til gyllebeholderen.  
 
 
På den overdækkede møddingsplads opbevares dybstrøelse. Når mængden af dybstrøel-
se er lille, bliver tilbygningen også brugt til opbevaring af maskiner.  
 
Der sker ikke ændringer i øvrige bygninger og udendørs sohold.  
 
 
Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 

 nr. 

(IT-
ans. 
nr) 

Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
Stipladser 

(antal 
individer) 

DE 

1.1.1-1 
Søer med små-
grise på friland i 

hytter 

Friland 

 
 

45 stiplad-
ser  

 
10,24 

1.1.2 Søer, løbestald 

2m fast gulv ved 
ædepladser, og 4,2 
m dybstrøelse. Hus-
dyrgødning fra fast 
gulv løber/skrabes i 

dybstrøelsen. 
Dybstrøelsen med 

fast bund og afløb til 
indendørs beholder 

på 200 l, hvorfra ajle 
kan ledes til gyllebe-

holder. 

 
47 stiplad-

ser 

 
9,58 

1.1.7 Slagtesvin 

80% fast gulv med 
fald mod spalter, og 
20 % med spalter. 

Liniespil i gyllekana-
ler. Forbeholder, 

hvorfra gyllen pum-
pes i gylletank. 

Delvis spalter  

(50-75% fast gulv) 

30-112 kg 
1120 

stipladser 

 
115,06 

1.1.3 Smågrise 

Dybstrøelse. Fast 
bund og afløb til 

forbeholder, hvorfra 
ajlen kan pumpes til 
gyllebeholder. Ud-

mugning med front-
læsser. Dybstrøelsen 
lægges i overdækket 

7,2-30 kg 
935 

stipladser 

 
17,77 
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møddingshus. 

 

1.1.6 
Polte (karantæ-

nestald) 

Dybstrøelse. Fast 
bund og afløb til op-
samlingsbrønd, hvor-

fra evt. ajle kan 
pumpes til gyllebe-

holder. 

30-70 kg 
20 stiplad-

ser 

 
0,89 

1.1.1-2 
og 

1.1.1-3 
Polte  

Friland 

 
70-140 kg 

30 stiplad-
ser 

 
1,14 

1.1.5 
Slagtesvin (sy-

gestald) 

Fast gulv med straw 
flow, overdækket-
gyllekanal udenfor 
stier med skrabere. 
Forbeholder og rør-
ledning til gyllebe-

holderen. 

Delvis spaltegulv 
med 50-75% fast 

gulv. 

30-105 kg 
128 

stipladser 

 

1,36 

 

 

 

 

      

       
     

1.1.1-2 Gylte  
Friland 

 
 

Ca. 20 gyl-
te på fri-

land 
3,24 

1.1.7 
Søer (drægtig-

hedsstald) 

8 m fast gulv med 
fald mod spalter, og 
2 m med spalter. Fri 
adgang til udeareal 
med 2 m fast gulv 

og fald imod spalter. 

I alt 10 m fast gulv, 
og 2 m spalter. 

Liniespil i gyllekana-
ler. Forbeholder, 

hvorfra gyllen pum-
pes i gylletank. 

Delvis spalter  

(50-75% fast gulv) 

 

 
85 stiplad-

ser 10,88 

 

 
 
Overbrusning: 
Løbestald: overbrusningsanlæg (lavtryk) 
Smågrisestald: overbrusning (lavtryk) 
Sygestald: overbrusning (lavtryk) 
Karantænestald: overbrusning (lavtryk) 
Slagtesvinestald: overbrusning (lavtryk eller evt. højtrykskøling) 
  
Desinfektion og vask: 
Søer og polte/gylte på friland: Hytterne flyttes mellem hvert hold, og desinficeres med 
godkendt desinfektionsmiddel. 
Løbestalden: Der muges ud ved halvdelen hver 3. uge, og der desinficeres med godkendt 
desinfektionsmiddel. 
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Smågrisestalden: tømmes for dybstrøelse og desinficeres med godkendt desinfektions-
middel mellem hvert hold. Stalden vaskes normalt ikke mellem hvert hold. 
Sygestald (gl. slagtesvinestald): tømmes for dybstrøelse og desinficeres med godkendt 
desinfektionsmiddel mellem hvert hold. Stalden vaskes normalt ikke mellem hvert hold. 
Karantænestalden: tømmes for dybstrøelse mellem hvert hold fire gange årligt, og desin-
ficeres med godkendt desinfektionsmiddel. 
Ny slagtesvinestald: stierne rengøres og desinficeres med godkendt desinfektionsmiddel 
mellem hvert hold – stalden vaskes ikke imellem hvert hold. 
 
Alle stalde i brug, undtagen sygestalden (gl. slagtesvinestald), har naturlig ventilation. 
 
Renholdelse af fast gulv på udeareal ved drægtighedsstald: 
Erfaringer fra staldsystemer til økologisk slagtesvineproduktion tyder på, at udearealer 
med delvist spaltegulv eller fast gulv skal skrabes rene jævnligt (1-2 gange om ugen) af 
hensyn til dyrevelfærd og indearealets funktion (Forskning i økologisk svineproduktion, 
Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, juni 1998. Red. John E. Hermansen). Rapporten 
om økologisk svineproduktion fra 1998 forholder sig ikke til ammoniakfordampning, og 
Åbenrå Kommune vurderer, at udearealer med fast gulv skal skrabes meget hyppigere 
end 1-2 gange om ugen for at reducerer ammoniakfordampningen. 
 
De drægtige søer skal i produktionskonceptet ”Friland”, som Bredevadvej 41 producerer 
til, have fri adgang til udearealet ved drægtighedsstalden. 
De drægtige søer vil efter al sandsynlighed afsætte gødning og urin på udearealets  faste 
gulv. 
 
Forsøg med at etablere fald på udearealerne med op til 7% hældning viser, at dette fald 
ikke alene er i stand til at holde arealerne rene. Op mod 90% af grisenes gødning kan 
afsættes i udearealet. (Forskning i økologisk svineproduktion, Forskningscenter for Øko-
logisk Jordbrug, juni 1998. Red. John E. Hermansen). 
 
Vurdering 
Love og vedtægter for udendørs sohold er beskrevet i Landbrugets byggeblad ”Indretning 
og drift af udendørs sohold”, arkivnr. 95.03-02(januar 1993, revideret juli 2002). I hen-
hold til byggebladet skal søerne have adgang til sølehuller eller andre temperaturregule-
rende foranstaltninger. Aabenraa Kommune vurderer, at sølehullerne ikke vil have væ-
sentlig virkning på miljøet. Nedenstående vilkår 11-16 refererer til love, vedtægter og 
retningslinier for udendørs sohold. 
For at reducere ammoniakfordampningen fra gødning og urin afsat på drivgang og udea-
real ved den ansøgte slagtesvine- og drægtighedsstald, vurderer Aabenraa Kommune, at 
udeareal og drivgang skal renholdes. 
Aabenraa Kommune vurderer, at produktionen i ansøgt drift vil ske på forsvarlig vis, og 
at nødvendige hensyn til miljø og landskab bliver udvist, når nedenstående vilkår følges. 
 
Vilkår  
 

11. Bedriften skal underrette Aabenraa Kommune: 
- om besætningens størrelse 2 år efter miljøgodkendelsen er meddelt og 
- når besætningen er nået op på 170,17 DE (nye DE). 

Den samlede årlige produktion må ikke overstige 170,17 DE på årsplan. 
Inden for de enkelte husdyrgrupper tillades afvigelser i DE på +/- 10 %, 
så længe det maksimale antal DE ikke overskrides. 

    
 
Vilkår vedrørende det udendørs hold af søer og polte/gylte: 
 

12. Arealet til udendørs svinehold er en del af ejendommens harmoniareal, og 
græsset på arealerne skal indgå i fastsættelsen af dyrenes foderbehov.  

13. Der må ikke kunne strømme afsat gødning eller urin til søer eller vandløb 
ved tøbrud eller regnskyl (frossen jord). 
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14. Fastsættelsen af arealstørrelsen til det udendørs svinehold sker på bag-
grund af harmonikravet på 1,4 DE/ha pr planperiode. Dyretætheden vur-
deres som et gennemsnit af to planperioder.  

15. Som hovedregel må der kun være svinehold på samme areal i højst 12 
måneder afbrudt af en periode på mindst 12 måneder med dyrkning af 
afgrøder med et væsentligt kvælstofbehov. 

16. Arealerne til udendørs svinehold skal være dækket af en effektiv græsbe-
voksning undtagen mindre arealer omkring sølehuller. 

17. Græsarealer med udendørs svinehold skal pløjes eller omlægges om for-
året. Der skal etableres en kvælstofforbrugende afgrøde, og det følgende 
efterår skal jorden være bevokset med en afgrøde med stor kvælstofop-
tagelse. Arealet må ikke gødskes med husdyrgødning eller anden organisk 
gødning i året efter, arealet har været anvendt til svinehold, og arealet 
må ikke benyttes til afgræsning i den følgende planperiode. 

 
Vilkår vedrørende renholdelse af drivgang ved slagtesvinestald, og udeareal ved  
drægtighedsstald: 
 

18. For at reducere ammoniakfordampningen fra gødning og urin afsat på 
udearealet, skal udearealet ved drægtighedsstalden skrabes rent dagligt, 
således at urin, fast gødning og foderspild fra grovfoderet fjernes effek-
tivt. Der må ikke ske ophobning af gødning på udearealet. 

19. Fast gødning og foderspild på udeareal, som ikke kan gå igennem spalter-
ne, skal fjernes og køres i overdækket møddingshus dagligt. 

20. For at undgå ammoniakfordampning fra drivgangen ved slagtesvinene, 
må slagtesvinene kun opholde sig i drivgangen kortvarigt i forbindelse 
med intern transport, udlevering og renholdelse af stier. Efter hvert op-
hold skal drivgangen skrabes, og evt. spules, så urin og fast gødning løber 
i spalterne. Slagtesvinene må ikke have fri adgang til drivgangen. 

 
 
Bedst tilgængelige teknik (BAT) og staldindretning 
Den nye slagtesvine- og drægtighedsstald (80% fast gulv og 20% spalter) og sygestal-
den til slagtesvin (straw flow) opfylder kravene til BAT.  
Der er ikke udarbejdet BAT-blade for løbestalde med dybstrøelse, 
Smågrisestalden er indrettet med dybstrøelse, og tilbygningen er lavet for at kunne 
overholde kravene til frilands-konceptet. Smågrisestalde med dybstrøelse er der ikke 
BAT-blade på. Der er ikke planer om at ændre staldsystemet. Staldsystemet er valgt 
p.g.a. dyrevelfærd, og for at overholde frilands-konceptet, idet tilbygningen til eksiste-
rende stald gør, at stierne udvides. Stalden er en åben stald, og dybstrøelsen gør, at de 
små grise bedre kan holde varmen, idet der udvikles varme i dybstrøelsen. 
Karantænestalden er et lille staldafsnit med dybstrøelse, som ligger adskilt fra de øvrige 
staldbygninger. Der er ikke udarbejdet BAT-blade for svin på dybstrøelse, og ud fra et 
proportionalitetsprincip er det ikke rentabelt at ombygge karantænestalden til en anden 
opstaldningsform. 

Der er ikke udarbejdet BAT-blade for søer og polte på friland i hytter. Søerne er udendørs 
i fordbindelse med faring, og når de har smågrise. Der er ikke planer om at ændre op-
staldningsformen, da denne opstaldningsform er nødvendig for at overholde frilands-
konceptet. Frilands-konceptet er et regelsæt udarbejdet i samarbejde med Dyrenes Be-
skyttelse. Opstaldningen i konceptet skal overholde en række dyrevelfærdsmæssige 
krav. 

 

4.2 Ventilation 
Redegørelse 
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Smågrisestald, slagtesvine- og drægtighedsstald, løbestald og karantænestald har alle 
naturlig ventilation. I smågrisestald, slagtesvine- og drægtighedsstald og karantænestald 
sker det ved at staldens ene langside er åben. Løbestalden er placeret i ladebygning med 
stort loftshøjde og åben port.  
Eneste staldbygning, hvor der fortsat vil være ventilation, er i den gamle slagtesvine-
stald. Denne stald bruges i ansøgt drift til sygestald, og belægningen vil være meget lav; 
i nudrift produceres 663 slagtesvin, og i ansøgt drift produceres maximalt 50 slagtesvin 
med lavere gennemsnitsvægt end i nudrift. Ventilationen er undertryksventilation, og 
afkasttypen er jethætte. Behovet for ventilation vil variere med antallet af syge svin, svi-
nenes størrelse og årstiden, idet lille belægning i stalden om vinteren mindsker eller fjer-
ner behovet for ventilation.  
 
Tabel 5 Ventilation 

Stald 
nr. 

Ventilationstype 
Maksimal ventila-

tion 
Antal afkast  

(udsugninger) 
Højde 

1.1.3 
Smågrisestald 

 naturlig ventilation 
   

1.1.5 
Sygestald  

mekanisk ventilation 

8760 timer, kapacitet 
ukendt 

1 5 m (1 m over kip) 

1.1.7 

Slagtesvine- og 
drægtighedsstald 

naturlig ventilation 

   

1.1.2 
Løbestald 

naturlig ventilation 
   

1.1.6 
Karantænestald 

naturlig ventilation 
   

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at i staldene med naturlig ventilation opblandes staldluften 
med udefrakommende luft, og det medvirker til, at lugt og ammoniak fortyndes og på-
virkningen af omgivelserne bliver diffus. I sygestalden nedsættes belægningen betragte-
ligt i ansøgt drift, og derfor formindskes evt. lugtgener fra denne stald efter al sandsyn-
lighed i forhold til nu-drift.  
En forudsætning for at ventilationen fungerer tilfredsstillende er, at den vedligeholdes og 
renholdes.  
Det vurderes, at lugtgener for naboer og forbipasserende vil være minimale, og ikke vil 
være urimelige.  
 
 
Vilkår 

21. Ventilatorerne skal rengøres og justeres mindst én gang om året. 
 

4.3 Fodringsteknik og opbevaring af foder  
Redegørelse 
Søer og polte på friland fodres med cobs, som indkøbes. Sofoderet opbevares i to plansi-
loer i laden/maskinhuset (i alt max. 30 tons).  
Foder til smågrise og slagtesvin blandes i eget blanderi  i kornlade, og består af korn og 
evt. majs, sojaskrå og vitamin- og mineralblanding.  
I udendørs kornsilo opbevares op til 450 tons korn, og i laden er to indendørs siloer på 
hver 50 tons. Tilskudsfoder opbevares i den ene silo, og mineral- og vitaminblanding op-
bevares i sække og indendørs silo. Halm opbevares hovedsagelig i halmlade og lade. Ho-
vedparten af kornet dyrkes på ejendommen. 
Smågrise og slagtesvin får tørfoder, og polte, søer i løbestald og diegivende søer fodres 
med cobs. Drægtige søer fodres med formalet foder, som hovedsaglig er hjemmeblandet. 
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Desuden får de drægtige søer grovfoder på udearealet i form at hø, frøgræshalm eller 
ensilage. 
Grovfoder til de drægtige søer opbevares som wrapballer eller høballer. 
Udfodring: I Smågrisestalden er der repos med ædetrug, og foderstreng fra blandean-
lægget i laden. I slagtesvinestalden er der foderautomater. Der etableres en foderstreng 
til transport af foder fra de eksisterende bygninger til den nye slagtesvinestald, og foder-
anlæg i slagtesvinestald. Der køres med to blandinger til slagtesvinene. 
Søer i løbeafdelingen fodres med cobs i ædetrug. Poltene i karantænestalden fodres i 
ædetrug med cobs. Søer i drægtighedsstald fodres på det faste gulv med formalet foder, 
eller evt. med transponder styrede foderautomater. 
Gylte og polte på friland fodres med cobs på jorden. Ved faresøerne er der fodertrug.  
Foderet tildeles med fodervogn. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at foderlagring, -håndtering og udfodring sker på betryg-
gende vis, og uden væsentlig øget påvirkning af omgivelserne. 
 
Vilkår 

22. For at sikre ensartet græsdække og jævn fordeling af husdyrgødningen 
skal udendørs foderpladser og hytter flyttes mindst én gang hver anden 
måned. Der skal foreligge en årsplan for flytningen af foderpladser og hyt-
ter, som kan forevises i forbindelse med miljøtilsyn. I farefolde skal både 
hytter og foderpladser flyttes efter hver fravænning (jvnf.  Landbrugets 
byggeblad ”Indretning og drift af udendørs sohold”, arkivnr. 95.03-02 (ja-
nuar 1993, revideret juli 2002)). 

 
 

Bedst tilgængelige teknik (BAT) og foder 
Fasefordring vil blive praktiseret i slagtesvinestalden, hvor der køres med to foderblan-
dinger, og hos søerne, hvor drægtige søer får én foderblanding (melfoder), og de diegi-
vende søer får en anden blanding (fodercobs). Fasefodring mindsker spild af næringsstof-
fer, idet næringsindholdet er tilpasset den enkelte dyregruppes aktuelle behov.  
Fytase er tilsat foderet. 
 

23.  Der skal udarbejdes foderplaner til de forskellige dyregrupper. 
 

4.4 Energi- og vandforbrug 
Redegørelse 
I nudriften er der mekanisk ventilation i slagtesvinestaldene. Efter udvidelsen vil der væ-
re naturlig ventilation i alle staldene, undtagen i sygestalden, hvor der kun opstaldes få 
dyr i forbindelse med sygdom.  
Naturlig ventilation kræver ikke energi.  
Der er kun lys i staldene i forbindelse med tilsyn, når det er mørkt.  
Der bliver ikke installeret varme i den nye slagtesvinestald, hvilket vil reducere forbruget 
af fyringsolie i forhold til nu-drift, hvor der er varmerør i slagtesvinestaldene. Efter udvi-
delsen skal der ikke bruges meget olie til opvarmning af stalde. 
 
Der er opgivet et dieselolieforbrug før (nudrift) på ca. 22.000 liter, og efter (ansøgt drift) 
på ca. 20.000 liter.  
 
                Tabel 6.  Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug Ca. 50.000 kWh Ca. 50.000kWh 

Fyringsolie stuehus Ca. 1600 l Ca. 1600 l 
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Fyringsolie stald Ca. 5000 l Ca. 3000 l 

Dieselolie til markbruget 
inklusiv korntørring Ca. 15400 l Ca. 15400 l 

 
                  
Der bruges el til markvanding, hjemmeblanding af foder, belysning og  
evt. korntørring, men stort set ikke til ventilation. Elforbrug er uden forbrug til vanding 
ca. 40.000 kWh. 
 
Der er vandkopper i staldene, hvilket reducerer vandspildet sammenlignet med bideven-
tiler.  
 
Søer og polte på friland forsynes med  drikkevand gennem overjordisk vandslange til 
drikketrug med lukkeventil. Der er automatisk styring af søernes vanding, som lukkes 
ved frostvejr, hvor der vandes med vandtank og traktor. 
Der er sølehuller til køling af søerne. 
 
I slagtesvinestalden etableres cirkulation på drikkevandet, hvilket gør, at risiko for frost-
sprængning og medfølgende vandspild minimeres. 
Vandinstallationerne efterses løbende, og hvis der er utætheder repareres de hurtigst 
muligt. 
 
 

Tabel 7. Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild  ca. 2950m³ ca. 3500m³ 

Vask af stald, overbrusning, 
iblødsætning m.v. ca. 50 m³ ca. 50 m³ 

Rengøring af markredskaber  ca. 30 m³ ca. 30 m³ 

Sprøjtning, markbrug  50 m³  50 m³ 

I alt vandforbrug 3080 m³ 3630 m³ 

 
 
 
Bedst tilgængelige teknik (BAT) og forbrug af energi og vand 
Vandinstallationerne efterses dagligt, og hvis der opstår utætheder repareres fejlen 
straks. 
I ansøgt drift bliver mekanisk ventilation (næsten) udfaset, og der er ikke forbrug af fy-
ringsolie i slagtesvinestalden. Det er energibesparende ift nudrift. 
 
 
Vandindvinding til markvanding og produktion  
DGU nr. refererer til boringnr., som kan findes på www.geus.dk. Tilladelser er meddelt i 
henhold til vandforsyningsloven. 
 
DGU nr. 167.618 er privat drikkevandsboring til husholdning og dyrehold. Placering kan 
ses på bilag 1.2.  Vandforbruget er i tabel opgivet til ca. 3630 m3 i ansøgt drift. Indvin-
dingstilladelsen er på baggrund af denne miljøgodkendelse sat op til 3761 m3 pr år for at 
kunne yde nok vand til grisene i forbindelse med udvidelsen af produktionen. 
 
DGU nr. 167.1509 (fig. 5) bruges til markvanding i Bredevad. Der er givet foreløbig tilla-
delse til indvinding den 22.7.2009, og der skal søges endelig indvindingstilladelse senest 
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1. august 2010, hvor foreløbig tilladelse udløber. Der er givet tilladelse til indvinding af 
65.000 m3 pr år til vanding af ca. 65 ha. 
 
DGU nr 168.1468 (fig. 6) bruges til markvanding i Gåskær (forpagtet areal). Der er givet 
foreløbig tilladelse til indvinding den 22.7.2009, og der skal søges endelig indvindingstil-
ladelse senest 1. august 2010, hvor foreløbig tilladelse udløber. Der er givet tilladelse til 
at indvinde 52.000 m3 årligt til vanding af ca. 52 ha.  
 
I tilladelsen til drikkevand er der bl.a. stillet vilkår om, at der skal udtages vandprøve af 
godkendt laboratorium. Herudover skal der udtages vandprøver i henhold til Aabenraa 
Kommunes vandforsyningsplan. I tilladelserne til markvanding er der blandt andet stillet 
vilkår om, at der skal holdes et fredningsbælte med en radius på 5 m. omkring begge 
boringer. Alle 3 tilladelser er meddelt i henhold til vandforsyningsloven.  
 
 

 
Fig. 5. Boring til vandindvinding på Bredevadvej 41, og marker, som kan vandes. 
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Fig. 6.  Boring til vandindvinding i Gåskær, og marker som kan vandes. 
 
En boring er en direkte åbning til grundvandet. For at beskytte grundvandet mod 
forurening af gødning, beskyttelsesmidler, mv. er der i indvindingstilladelsen stillet 
vilkår om, at der i en radius af 5 meter fra boringer ikke må gødes, bruges gifte eller 
andre stoffer, eller opblandes bekæmpelsesmidler, ligesom opbevaring af gødning, 
bekæmpelsesmidler mv., herunder tom emballage ikke må forekomme.  
 

4.5 Spildevand, samt tag- og overfladevand 
 
Redegørelse 
 
Spildevand fra driftsbygningerne  
Spildevand fra driftsbygningerne består af vaskevand, vand fra overbrusning og drikke-
vandsspild:  
Det skønnes, at der både i nu-drift, og i ansøgt drift, er et vandforbrug på 50m3 til vask 
af stald. Derudover skønnes der at være et vandforbrug på 30m3 til vask af maskiner på 
vaskeplads både i nu-drift og i ansøgt drift. 
Mængden af vaskevand fra stalde og hytter er minimal: 
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• Smågrisestalden vaskes normalt ikke mellem hvert hold, men tømmes for 
dybstrøelse og desinficeres. 

• Stierne i slagtesvine- og drægtighedsstalden og i sygestalden rengøres og desin-
ficeres, men vaskes ikke mellem hvert hold. 

• Karantænestalden tømmes for dybstrøelse mellem hvert hold polte fire gange år-
ligt, og desinficeres, men vaskes normalt ikke. 

• Løbeafdelingen tømmes for dybstrøelse hver 6. uge, idet ½-delen tømmes hver 
3. uge. Der desinficeres, men vaskes normalt ikke. 

• Frilandshytterne vaskes normalt ikke, men flyttes mellem hvert hold og desinfice-
res. 

 
Sanitært spildevand 
• Der er ikke toiletter i driftsbygningerne 
• I stuehuset er der toiletter, og udledning af det sanitære spildevand sker til trikstank 

og tryknedsivning 
 
Tag- og overfladevand fra driftsbygninger, befæstede arealer og stuehuset  
Vand fra vaskeplads (betonplads) ledes i forbeholderen ved de gamle stalde, og derfra til 
gyllebeholderen. Regnvand fra den 2 m brede drivgang langs den planlagte slagtesvine-
stald ledes i gyllebeholderen, idet drivgangen har hældning ind mod spalter. Regnvand 
fra tagene og den åbne plads mellem bygningerne nedsives i faskiner og til åben nedsiv-
ningsgrøft. Tagvand fra de nye bygninger vil også blive nedsivet.  
 
Rengøring og håndtering af marksprøjte. Marksprøjten rengøres både udvendigt og 
indvendigt på vaskepladsen.  
 
Tabel 8.  Spildevand og afløbsforhold 

Spildevandstyper 
m³ /år 
før udvi-
delse 

m³ /år 
efter ud-
videlse 

Afledes til 
Rense-

foranstaltning 

Rengøringsvand, drik-
kevandsspild mv. 

50m³ 50m³ Gyllebeholder Ingen 

Vaskeplads, vaske-
vand 

30m³ 30m³ Gyllebeholder Ingen 

Vaskeplads og driv-
gang ved ny slagte-
svinestald, regnvand 

270m³ 470m³ Gyllebeholder Ingen 

Sanitært spildevand 
fra stuehus 

Ca. 
170m³ 

Ca. 170 
m³ 

Trikstank med 
tryknedsivning 

Ingen 

Sanitært spildevand 
fra driftsbygninger 0 m³ 0 m³  

Intet sanitært 
spildevand fra 
driftbygnin-

gerne 

Ingen 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at tag- og overfladevand afledes i henhold til miljøbeskyt-
telseslovens bestemmelser.  
Vaskevand fra vaskeplads og driftsbygninger, vand fra overbrusning og drikkevandsspild 
ledes i lukkede ledninger til gyllebeholder, og mængden er medregnet i kapacitetsbereg-
ningen for ansøgt drift, og håndteres således efter husdyrgødningsbekendtgørelsens reg-
ler. 
Åbenrå Kommune vurderer, at det sanitære spildevand fra stuehuset håndteres forsvar-
ligt .  
Vand fra rengøring af sprøjte afledes fra vaskeplads til gyllebeholder, og Åbenrå Kommu-
ne vurderer, at det hermed håndteres forsvarligt.  
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Vilkår 
24. Vask af maskiner og marksprøjte skal ske på vaskeplads med afløb til be-

holder. 

4.6 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Påfyldning og rengøring af sprøjte sker på vaskeplads med afløb til forbeholder. Pestici-
der opbevares i aflåst rum ved siden af værkstedet. Der er et lager på ca. 100 liter af-
hængig af tidspunktet i sprøjtesæsonen.  
Kraftige desinfektionsmidler og evt. stærke vaskemidler opbevares efter anvisning på 
emballage, og om nødvendigt aflåst med bekæmpelsesmidler. Der bruges hydratkalk 
eller godkendt desinfektionsmiddel. Vaskemidler bruges kun i meget begrænset omfang, 
og findes kun i begrænset oplag.  
 
Tabel 9 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 

Type Opbevaringssted 
Mængder 
pr. år 

Oplagret 
mængde 

Bekæmpelsesmidler 
Aflåst rum ved siden 
af værksted 

Ca. 100-500 
liter 0-100 liter  

Kunstgødning 

Der opbevares nor-
malt ikke handelsgød-
ning på Bredevadvej 
41 

0 0 

Smøreolie Maskinhus/lade 
Ca. 50-100 
liter 

Op til 400 
liter 

Medicin 
Køleskab i forrum ved 
gammel slagtesvine-
stald  

Efter aftale 
med dyrlæge 

Løbende for-
brug 

Kemikalier 

Kraftige desinfekti-
onsmidler og evt. 
stærke vaskemidler 
opbevares efter anvis-
ning på emballage,i 
maskinhus eller om 
nødvendigt aflåst med 
bekæmpelsesmidler.  

Ca. 1 liter Max. 25 liter 

 
Vask og påfyldning af sprøjte sker på vaskepladsen med afløb til forbeholder. 
Bredegård har sundhedsrådgivningsaftale med dyrlæge, som rådgiver, anviser behand-
ling og fører kontrol med behandling og medicinforbrug efter gældende lovgivning . 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sprøjtemidler, kemikalier og medicin håndteres på for-
svarlig vis.  
 
 
Vilkår 

25. Bekæmpelsesmidler, kemikalier og smøreolie samt fedtprodukter skal op-
bevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening af jord, 
kloak, overfladevand og grundvand. 

26. Der skal forefindes egnet materiale på ejendommen til opsugning af evt. 
spild af bekæmpelsesmidler, kemikalier og olie. 

27. Der må ikke tages vand til påfyldning direkte fra boring eller overflade-
vand, og der må ikke kunne ske tilbageløb. 
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4.7 Affald 
Redegørelse 
Døde dyr ligger på paller under en kadaverkappe, der er placeret i skygge af træerne ud 
mod vejen ved den vestlige indkørsel til Bredegård. Smågrise nedfryses indtil der er så 
mange døde dyr, at de afhentes af DAKA; dog med maksimalt tre ugers mellemrum. 
Antallet af døde dyr vurderes både i nudrift og i ansøgt drift at være ca. 2-3 %. Det sva-
rer til ca. 100 døde dyr årligt. 
Erhvervsaffald (plastik, pap, papir, dunke, mv) opbevares i en 600 liter industricontainer, 
der er placeret ved løbestalden, i alt ca. 3 tons om året . 
Affaldet afhentes hver 14. dag. 
Mængden forventes ikke at stige i ansøgt drift. 
 
Olieaffald opbevares i olietønder placeret i maskinhuset, og afleveres til olieleverendøren. 
Der er ca. 50 liter spildolie årligt. Mængden af spildolie forventes ikke at stige i ansøgt 
drift. 
 
De rengjorte kemikaliedunke bortskaffes sammen med det andet erhvervsaffald via indu-
stricontainer. 
 
Veterinært medicinaffald og brugte kanyler tages retur af dyrlægen. 
 
Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen, (på nær have – og skovaf-
fald). 
 
Affald skal opbevares, håndteres og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulativer. 
Der er udarbejdet en oversigt (tabel 10) over affaldshåndteringen, både almindeligt af-
fald og farligt affald. 
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Affaldstype Opbevaringssted Transportør Modtageanlæg 
Mængder 
pr. år 

EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Olie- og kemi-
kalieaffald: 

      

Spildolie 

I Tønder i 
Maskinhuset 
(større olieskift på 
traktorer sker på et 
eksternt værksted) 
 

Linds Linds 50 liter 13.02.08 06.01 

Olietromler og 
olietanke 

Maskinhus og 
Værksted 

Shell 
(traktorer og 
oliefyr) 

20.000 liter 15.01.04 56.20 

Olie- og 
brændstoffiltre 

Maskinhus og 
værksted (bliver 
hjemkøbt efter 
behov til traktorer) 

Køber hos 
forhandler 

Afl. Hos 
forhandler 

2-3 filter 16.01.07 06.05 

Blyakkumulatorer 

Maskinhus og 
værksted (bliver 
kun hjemkøbt efter 
behov til traktorer) 

Køber hos 
forhandler 

Afl. Hos 
forhandler 

0,3 16.06.01 05.99 

Rester af bekæm-
pelsesmidler 

Aflåst 
kemikalierum 

DLG 
Vi køber kun det, 
der skal bruges! 

Efter behov 02.01.05 05.12 

Spraydåser Forrum Linds 
Affaldscontainer 
til landbrug fra 
Henning Sejer 

100 16.05.04 23.00 

Medicinrester Kølekab i forrum 
Post (bestilles 
via dyrlæge) 

Vi bestiller kun 
det, der skal 
bruges! 

Efter behov 18.02.08 05.13 

Kanyler i særlig 
beholder 

Forrum (brugte 
kommes i særlig 
beholder) 

Hatting Dyrlæge Efter behov 18.02.02 05.13 

Tørbatterier – NiCd 
I plastic beholder i 
Forrum 

Hatting 
Kobro/kommunal 
affaldsstation  

25 20.01.33 77.00 

Tørbatterier – 
Kviksølv 

I plastic beholder i 
forrum 

Hatting 
Kobro/kommunal 
affaldsstation 

25 20.01.33 77.00 

Fast affald:       

Tom emballage 
(papir/pap) 

Affaldscontainer til 
landbrug fra 
Henning Sejer 

Henning Sejer 
Affaldscontainer 
til landbrug fra 
Henning Sejer 

 15.01.01 50.00 

Tom emballage 
(plast) 

Do Do Do  15.01.02 52.00 

Lysstofrør og 
elsparepærer 

Elektriker Henter selv Elektriker 6 20.01.21 79.00 

Overdækningsplast 
og tomme sække af 
plast 

Affaldscontainer til 
landbrug fra 
Henning Sejer 

Henning Sejer Henning Sejer  02.01.04 52.00 

Jern og metal 
I jerntønde bag 
ved laden 

Div. 
Jernhandler 

Div. Jernhandler 200 kg 02.01.10 56.20 

Diverse brændbart 
inkl. tomme 
medicinglas 

Affaldscontainer til 
landbrug fra 
Henning Sejer 

Henning Sejer Henning Sejer  
Afhængig 
af indhold 
/ 15.01.07 

19.00 

Pap Do Do Do  20.01.01 50.00 

Papir Do Do Do  20.01.01 50.00 

Paller I kornladen 
Jens Juhl 
Toftlund 

Jens juhl Toftlund  15.01.03 62.00 

Malet og/eller lakeret 
træ 

Det har vi ikke 
noget af!! 

   17.02.01 62.00 

Asbestplader 
Vi har kun dem der 
ligger på taget af 
staldbygningen 

   17.06.05 75.00 

  
Tabel 10 Affald.  
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering og bortskaffelse af affald fra ejendommen 
sker på forsvarlig vis.  
 
Vilkår 

  
28. Spildolie skal opbevares i overjordiske beholdere på et for olie uigennem-

trængeligt underlag uden afløb. 
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29. Døde dyr skal opbevares på den i ansøgningen angivne plads. 
 

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

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
fyringsolie 

Aktiv Værksted 1200 l 1971 146657 Ingen G-
nr 

Olietank til 
dieselolie Aktiv 

Maskin-
hus/lade 1800 l 2004 143061 01-5323 

Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.2 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at fyrings- og dieselolie opbevares forsvarligt.  
 
 
Vilkår 

30. Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske 
i en typegodkendt beholder, som står på fast og tæt bund uden afløb.   

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

32. Opbevaring af diesel/fyringsolie i nedgravede tanke skal til enhver tid ske 
i en typegodkendt beholder. 

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

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

35. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under tankning.  

 

4.9 Driftsforstyrrelser og uheld 
Redegørelse 
 
Mulige uheld:  
Uheld ved pumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder 
Uheld ved fyldning af sprøjte 
 
Minimering af risiko for uheld 
Pumpning af gylle til gyllebeholder sker under opsyn. Rørene til gyllebeholderen er under 
jorden. Hvis der sker uheld ved gyllepumpen, vil gyllen løbe tilbage til forbeholderen. 
Fyldning af sprøjten sker altid på vaskepladsen med afløb til forbeholderen. 
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Minimering af gene og forurening ved uheld 
Opsyn minimerer konsekvenserne. Hvis der sker udslip af gylle, vil det blive inddæmmet 
med fx halmballer, så det kan opsamles. Der vil blive ringet efter hjælp på 112, og kom-
munen vil blive underrettet. Maskinstation vil blive kontaktet for at opsamle resterende 
gylle fra beholder, og evt. gylle fra udslip, og bringe det til en godkendt gyllebeholder 
med ledig kapacitet. 
Fyldning af sprøjten og pumpning af gylle sker på en betonplads med afløb til forbeholde-
ren, hvilket minimerer en eventuel forurening. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der på ejendommen er foretaget de nødvendige tiltag 
for at minimere risikoen for uheld, der kan medføre forurening, idet al gyllehåndtering 
sker under overvågning. Idet der udarbejdes en beredskabsplan sikres det, at ansøger og 
medhjælpere på bedriften har gennemgået beredskabsprocedurerne på ejendommen, 
således at alle er bekendt med, hvordan der skal handles i tilfælde af uheld, og så foru-
reningen begrænses mest muligt. 
 
Vilkår 

36. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der 
pligt til straks at anmelde dette til alarmcentralen, tlf.nr. 112 og efterføl-
gende straks at underrette tilsynsmyndigheden, Aabenraa Kommune på 
tlf.nr. 73 76 76 76.  

37. Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan som følger bilag 4 i Vej-
ledning fra Skov- og Naturstyrelsen, Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug. Beredskabsplanen skal fremsendes til Aabenraa Kommune 
senest en måned efter, at denne miljøgodkendelse er blevet meddelt. 

38. Medarbejderne skal være informeret om og have udleveret en kopi af be-
redskabsplanen. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal planen 
oversættes til et sprog, de forstår. 

39. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Det 
skal fremgå af beredskabsplanen, hvornår den sidst er blevet ajourført. 

40. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af 
evt. spild. 
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5 Gødningsproduktion og –håndtering 

5.1 Gødningstyper og mængder 
Redegørelse 
 
I nu-drift produceres i alt ca. 2100 tons svinegylle fra 85,19 DE (9581,48 kg N og 
1737,69 kg P), ca. 349 tons dybstrøelse fra 27,32 DE (2246,63 kg N og 802,78 kg P), og 
ved afgræsning og ophold på friland afsætter søer og polte 2983,54 kg N og 609,49 kg P, 
svarende til 25,35 DE. I alt 14.811,65 kg N og 3149,96 kg P, svarende til 137,86 DE. Der 
er ikke gylleaftaler i nu-drift. 
 
I ansøgt drift produceres 2989 tons svinegylle fra 127,30 DE (14089,62 kg N og 
2571,54 kg P), 388 tons dybstrøelse fra 28,24 DE (2323,13 kg N og 831,12 kg P) og ved 
afgræsning og ophold på friland afsætter søer og polte 42 tons (1895,02 kg N og 348,00 
kg P, svarende til 14,63DE.  
Der afsættes svinegylle til en anden ejendom svarende til 14 DE (1549,59 kg N og 
282,80 kg P) gennem gylleaftale. Der modtages eller afsættes ingen anden organisk 
gødning. 
I ansøgningen er medregnet en fremtidig tilførsel af svinegylle fra 19,50 DE. Denne frem-
tidige tilførsel af svinegylle kan enten være egen svinegylle, hvis gylleaftale med nuvæ-
rende aftager ophører. Eller det kan være svinegylle tilført fra en anden svineproducent.  
I alt er regnet med tilførsel af 2158,26 kg N og 393,90 kg P fra svinegylle. 
 
Den totale mængde kvælstof og fosfor til udbringning på Bredevadvej 41 er 18916,44 kg 
N og 3861,76 kg P; i alt 175,67 DE. Med 125,84 ha til at bringe gødningen ud på, bliver 
dyretrykket på 1,40 DE/ha. 
Mængden af gødning, som skal udspredes på ejendommen, stiger med ca. 27% regnet i 
stigning i dyreenheder, og ca. 28 % regnet i kvælstof og ca. 23 % regnet i fosfor. Det er 
hovedsagelig mængden af gylle, som stiger, mens mængden af dybstrøelse kun stiger 
svagt. Mængden af gødning afsat ved græsning falder fra nudrift til ansøgt drift.  
 
Tabel 12.  Husdyrgødning fordelt på stalde og dyregrupper 

Stald 
nr. 

Staldtype 

(gulvtype) 

Husdyrgødning 

(fast/flydende) 

Mængde (m3) 

ansøgt drift 

1.1.4 og 
1.1.5 

Slagtesvin i gl. 
stald 

Delvis spaltegulv, 
50-75% 

flydende 25 

1.1.6 Polte fast 6 

1.1.1-3 Polte  afgræsning 7 

1.1.3 
Smågrise 

Dybstrøelse 
fast 97 

1.1.76 

Slagtesvin i ny 
slagtesvinestald 

Delvis spalter 50-
75% fast gulv 

flydende 2118 

1.1.2 
Løbeafdeling.  

Dybstrøelse 
fast 104 

1.1.1-1, 
1.1.1-2 

og 
1.1.1-3 

Søer  og gylte i  
hytter på friland 

 

afgræsning  
180 fra søer + 35 

fra gylte 
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1.1.7 

Drægtige søer i 
ny drægtigheds-

stald 

 Delvis spalter 

50-75% fast gulv 

flydende 

 

306 

 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med hensyn til gødningstyper og mængder er taget 
forsvarligt hensyn til miljø og natur, idet den øgede mængde gødning i ansøgt drift bliver 
fordelt på et større antal ha (ift. VVM-screening fra 23. november 2006). 
Harmonikravet på maximalt 1,4 DE/ha er overholdt, idet der i ansøgt drift reelt udbringes 
1,40 DE/ha.  
 
Vilkår 
  

41. Gylletilførsel på 19,50 DE er beregnet som svinegylle med en tilførsel på 
2158,26 kg N og 393,90 kg P. Mængden af næringsstoffer fra tilførsel af 
19,50 DE må ikke øges, og ønskes andet end svinegylle tilført, kræver det 
at Aabenraa Kommune genberegner og godkender det.  

 
 

5.2 Flydende husdyrgødning 
Redegørelse 
Eksisterende gyllebeholder på Bredevadvej 41: 
Gyllebeholderen er bygget af betonelementer. Seneste beholderkontrol blev udført i 
2004. Beholderen måler 21,3 m i diameter, og er 4 m dyb. Heraf er de 2 m nedgravet 
under terrænets niveau.  Gyllebeholderen har ikke fast overdækning, men overholder 
kravene til flydelag. Gyllebeholderen tilføres gylle fra staldene på Bredevadvej 41, vaske-
vand fra maskiner og stalde, og overfladevand. Der tilføres ikke husdyrgødning fra andre 
ejendomme. 
Eksisterende forbeholder på Bredevadvej 41: 
Forbeholderen har et fast låg af beton. 
Lejet gyllebeholder, Gåskær Byvej 10, 6392 Bolderslev: 
Der er indgået en 5-årig skriftlig lejekontrakt om leje af gyllebeholder på Gåskær Byvej 
10, gældende fra den 1. juni 2009 til den 31. maj 2014. 
Gyllebeholderen er tilmeldt 10-års beholderkontrol. 
Transport af gylle til den lejede gyllebeholder sker dels med lastbil udenfor gyllespred-
ningssæsonen, - dels køres en mindre mængde gylle til beholderen i Gåskær i forbindelse 
med gyllekørsel. Gyllen fra denne beholder bliver spredt på de marker, som ligger i nær-
heden af Gåskær. 
Gyllebeholderen ligger i Gåskær, som har karakter af ”landsby”, og består af i alt 17 
selvstændige adresser langs Gåskær Byvej. 
 
Ifølge den indsendte kapacitetserklæring er den årlige produktion af flydende gødning på 
2449 tons incl. vaskevand og drikkevandsspild fra staldene. Desuden er opgivet, at gyl-
lebeholderen tilføres ca. 30 m3 vaskevand fra vaskeplads, ca. 270 m3 regnvand fra va-
skeplads, og ca. 240 m3 regnvand fra drivgang langs den planlagte slagtesvinestald. I alt 
ledes 2989 m3 til gyllebeholderen årligt. 
Opbevaringskapaciteten incl. lejet beholder er på 2250 m3.  
Opbevaringkapaciteten svarer derfor til 9,0 måneders produktion af gylle, incl. tilledning 
af vaskevand og regnvand. 
 
 
Tabel 13. Opbevaringskapacitet 

Anlæg Kapaci- Pumpe- Fabrikat Opført Over- %     % 
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tet i m³ anlæg år dækning før ef-
ter 

Eksisterende 
gyllebeholder 

på Bredevadvej 
41 

1420 

Ikke fast-
monteret 
pumpe 

(mobil pum-
pe på læsse-
udstyr) 

Lundsby 1994 Nej 64 64 

Lejet gyllebe-
holder, Gåskær 
Byvej 10, 6392 

Bolderslev 

800 
Ikke fast-
monteret 
pumpe 

  Nej  35 35 

Eksisterende 
forbeholder på 
Bredevadvej 41 

30 Pumpe    
Låg af 
beton 1 1 

I alt 2250 m3 
gyllelager  

    100 100 

 
Kapacitetsberegning fremgår af bilag 4. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beregnede opbevaringskapacitet er tilstrækkelig til 
at opfylde husdyrbekendtgørelsens krav. Åbenrå Kommune vurderer, at der skal udvises 
særlig agtpågivenhed ved transport og håndtering af gylle i Gåskær for at undgå lugtge-
ner, og gener fra spild og tab fra gylleudbringningen. 
 
Vilkår 
   

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

43. Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af 
gyllen. 

44. Omladning skal ske med sugekran. 
 
Bedst tilgængelige Teknik (BAT) og opbevaring af flydende husdyrgødning 
Eksisterende gyllebeholder er uden låg eller anden fast overdækning, men overholder 
kravene til flydelag. 
 
For gyllebeholderen er der tale om: 
• en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
• lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) 
• beholderens bund og vægge er tætte 
• der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning 
• beholderen er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm efter 

hver tømning). 
 
Gyllebeholderen kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen. Det vurderes derfor, at der 
er BAT med hensyn til gødningsopbevaring jf. referencedokumentet for bedste tilgænge-
lige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF). 
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Bedst tilgængelige teknik (BAT) og udbringning af husdyrgødning  
• Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilfør-

sel af handelsgødning. 
• Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket 

betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer.  
• Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst 

mulig omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til 
naboer, byområder osv. 

• Gyllen nedfældes på sort jord og i græsmarker i bufferzoner 
• Fast gødning nedbringes senest 6 timer efter udbringning 

 
Vilkår 

45. Der må ikke køres husdyrgødning på vandmættet, oversvømmet, frossen 
eller snedækket areal. 

 

5.3 Fast husdyrgødning og dybstrøelse/kompost 
Redegørelse 
 
Markstak: 
I nu-drift opbevares fast gødning/dybstrøelsen i markstakke, som overdækkes og place-
res, så forurening af overflade- og grundvand undgås. Markstakkene placeres på forskel-
lige arealer hvert år. Der opbevares kun dybstrøelse fra Bredevadvej 41, og der tilfø-
res/fraføres ikke dybstrøelse. I ansøgt drift er der ikke markstak. 
Overdækket mødding: 
Der opføres en overdækket mødding i forlængelse af løbestald/lade-bygningen (ansøgt 
drift). Møddingspladsen bygges som en tilbygning på 15 m x 20 m. Møddingen afgrænses 
af 3 m høje betonmure, som fortsættes med 1,5 m høje stålplader op til taget i eternit. 
Bunden af møddingen laves i beton med afløb til gyllebeholder. Da møddingen overdæk-
kes af et tag, forventes kun meget begrænset afløb af vand/ajle til gyllebeholder. Den 
nordlige gavl holdes åben. Der tilføres kun dybstrøelse fra Bredevadvej 41. 
 
0 % af dybstrøelsen i nu-drift, og 0 % af dybstrøelsen i ansøgt drift, køres direkte ud.  
 
Ifølge kapacitetsberegningen, som er vedhæftet som bilag 1.3, produceres der på Brede-
vadvej 41 430 tons fast gødning årligt. Af disse afsættes ifølge kapacitetsberegningen 42 
tons direkte på friland. Der er derfor 388 tons fast gødning, som skal oplagres i ansøgt 
drift. Kapaciteten på den overdækkede møddingsplads er opgivet til 900 m3, og det be-
tyder, at der er lagerplads til 30 måneders produktion af dybstrøelse. 
 
 
Tabel 14. Opbevaringskapacitet 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-
sesår 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Overdækket mød-
dingsplads 

(ansøgt drift)  

900 

Eksisterende 
gyllebehol-
der, Brede-
vadvej 41 

Planlagt 
2010 Ja 0 100 

Markstak (nudrift) 900    100 0 

I alt 900    100 100 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af fast gødning/dybstrøelsen på overdækket 
møddingsplads med fast bund og afløb til gyllebeholder giver særdeles gode muligheder 
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for at undgå udslip af ammoniak, kvælstof og fosfor fra gødningslageret, og at det er en 
velegnet metode til opbevaring af fast gødning/dybstrøelse.  
For at gødning fra svin kan betragtes som dybstrøelse, skal det have ligget som gød-
ningsmåtte i stalden i ca. 3-4 måneder, og det skal være komposteret.  Svin, som går på 
dybstrøelse uden separat ædeplads, fordeler ikke naturligt gødningen over hele måtten, 
og den faste gødning kan ikke umiddelbart betragtes som kompostlignende selvom det 
har ligget 3-4 måneder i stalden. Heller ikke gødningsmåtter i svinehytter, som har ligget 
i 3-4 måneder, er altid kompostlignende. Den faste gødning på Bredevadvej 41 kan der-
for næppe, eller kun delvis, betragtes som komposteret dybstrøelse. Kun komposteret 
dybstrøelse kan opbevares i markstak. 
Dybstrøelsen/den faste gødning skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale 
straks efter udlægningen, med mindre der er tale om daglig tilførsel til gødningslageret  
 
Vilkår  

46. I stalde med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof i mæng-
der, der sikrer at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen  

47. Spild og tab på udendørs arealer fra udmugning og indlægning af 
dybstrøelse skal opsamles, og pladsen foran overdækket møddingshus 
skal renholdes. 

48. Al fast gødning skal opbevares i gødningshuset. 
 
Bedst tilgængelige Teknik (BAT) og opbevaring af fast husdyrgødning 
Den overdækkede mødding overholder kravene til opbevaring af dybstrøelse og stald-
gødning. Der findes ikke BAT-blade på overdækkede møddingshuse. 
 

5.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
 
Der tilføres/fraføres ikke anden organisk gødning til bedriften på Bredevadvej 41. 
 
Vilkår 

49. Der må ikke tilføres anden form for organisk gødning på ejendommen. 
 

6 Forurening og gener fra husdyrbruget 

6.1 Ammoniak og natur 
Produktionen på Bredegård, Bredevadvej 41, 6372 Bylderup-Bov medfører dannelse af 
husdyrgødning (gylle, fast gødning), som indeholder store mængder af næringsstoffer 
(kvælstof, fosfor m. fl.), der ved uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturom-
råder og vandmiljøet. Kvælstof (ammoniak) kan også dampe fra stalde og lagre og med 
vind og nedbør blive ført til naturområder. 
 
Når næringsstofferne føres til naturområder og vandmiljøet kan de bevirke en uønsket 
næringsberigelse (eutrofiering), som medfører at visse arter af planter og dyr, som lever 
bedst under næringsfattige forhold forsvinder, medens andre arter vinder frem. Derved 
forringes de biologiske værdier.  
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lys krævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter som kræver et varmt mikroklima 
(dagsommerfugle, mange biller og andre insekter) forsvinder. 
 
Kvælstof (ammoniak) fra stalde, husdyrgødningslagre og udbringningsarealer kan derfor 
forringe de biologiske forhold i visse næringsfattige naturtyper. 
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For at beskyttet 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 end 1000 meter og i 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 kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som 
rækker ud over ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Kommunen skal tillige vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EU`s 
habitatdirektiv-forpligtelser. Bl. a. må produktionen ikke medføre negative påvirkninger 
af de arter og naturtyper som udgør udpegningsgrundlaget i internationale naturbeskyt-
telsesområder, og arter omfattet af direktivets bilag IV må ikke få forringede forhold. Jf. 
husdyrlovgivningen er ovenfor nævnte beskyttelsesniveau som udgangspunkt tilstrække-
ligt til at sikre habitatdirektiv forpligtelserne. Kommunen kan dog i særlige tilfælde stille 
skærpede vilkår, hvis dette skønnes nødvendigt.   
 
Redegørelse 
Aabenraa kommune har besigtiget og vurderet følgende naturarealer: 
 

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

• Heder, moser og overdrev indenfor en radius af 1 km fra anlægget (Bredevadvej 
41) 

 
- De besigtigede naturarealer omfatter fire moser; tre ved Bredevadvej 41, og én 

ved Gåskær. Desuden er mark 27-0 i Natura 2000, og skellet ved mark 06-0 be-
sigtiget. 

 
Område A: 
Den besigtigede §3-mose 400 m vest for staldanlægget på Bredevadvej 41 er karakteri-
seret som ”Næringsstofberiget pilekrat/birkemose” i ringe naturtilstand. Mosens beskyt-
telse indgår i en mosaik med enge, som ligger op til mosen, der næsten er helt tilgroet i 
pil og birk. Afvanding er tydelig. Mosen er § 3 beskyttet, men basisregistreringen giver 
ikke grundlag for beskyttelse efter § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Der 
er foretaget basisregistrering. Der er lavet ammoniakberegning til mosen, som viser, at 
den højeste merdeposition i naturområdet er 0,40 kg N pr ha pr år. Da besigtigelsen ikke 
har givet anledning til § 7-beskyttelse p.g.a. mosens ringe naturtilstand, sammenholdt 
med en tålegrænse på 15-25 kg N pr ha pr år for moser i god naturtilstand, vurderes en 
merdeposition på 0,40 kg N pr ha pr år ikke at være kritisk for pågældende mose. Mosen 
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ligger i et område, hvor der skønnes at være minimal kumulativ virkning fra andre hus-
dyrbrug. 
 

 Fig 7. § 3-beskyttet natur, søer og vandløb. Område A, B og D er udpeget som ”Mose”. 
 
 
Område B: 
Den besigtigede §3-mose 380 m øst for staldanlægget på Bredevadvej 41 er karakterise-
ret som ”Drænet, afgræsset mose” naturtilstanden er dårlig, og udtørringen er stor, da 
grøfter mod nord og øst afvander mosen. Afvandingen er udbredt. Mosen er § 3 beskyt-
tet, men basisregistreringen giver ikke grundlag for beskyttelse efter § 7 i Lov om miljø-
godkendelse af husdyrbrug m.v. Der er foretaget basisregistrering. 
Der er lavet ammoniakberegning til mosen, som viser, at den højeste merdeposition i 
naturområdet er 0,59 kg N pr ha pr år. Da besigtigelsen ikke har givet anledning til § 7-
beskyttelse p.g.a. mosens ringe naturtilstand, sammenholdt med en tålegrænse på 15-
25 kg N pr ha pr år for moser i god naturtilstand, vurderes en merdeposition på 0,59 kg 
N pr ha pr år ikke at være kritisk for pågældende mose. Mosen ligger i et område, hvor 
der skønnes at være minimal kumulativ virkning fra andre husdyrbrug 
 
 
Område C: 
Den besigtigede §3-mose ligger i Gåskær 4,8 km sydøst for staldanlæg på Bredevadvej 
41. Mosen er på ca. 3 ha, og kan karakteriseres som en mosaik af forskellige mosetyper, 
herunder hængesæk. Naturtilstanden er vurderet som relativ god. Mosen fremstår rela-
tivt næringsstoffattig med hængesæk af spagnum mod vest og lysegrøn (næringsstofli-
dende) tagrørsump i midten. Store områder med græsser (især engrørhvene, mosebunke 
og blåtop). Flere steder er der tue- og smalbladet kæruld (indikatorplanter). Spredt fore-
kommer bredbladet dunhammer. 
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Mosens tålegrænse ligger på 10–15 kg N/ha/år, hvilket er overskredet af baggrundsbe-
lastningen alene, som ligger på 16-20 kg N/ha/år. Idet mosen er sårbar og kan trues af 
luftbåren ammoniak sidestilles den med § 7 mht. beskyttelsesniveau for at begrænse 
fremtidig påvirkning fra luftbåren ammoniak. Staldanlægget på Bredevadvej 41 vil dog 
ikke påvirke mosen pga. afstanden (4,8 km). Mosens naturtilstand trues ligeledes af af-
drift fra marker og den nuværende bræmme til mosen på 3 m fra mark 24-3 bør opret-
holdes pga. risiko af afdrift fra marken, som har et svagt terrænfald til mosen.  
Der er foretaget basisregistrering. 
 

 
Fig. 8. Område C: I den sydvestlige ende er der en ”gyngende” bevoksning af sphagnum 
(hængesæk). 
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Fig. 9. Beliggenhed af område C udpeget som ”Mose”. 
 
 

Område D: 
Den besigtigede § 3-mose ligger ca. 600 m nord for staldanlægget. Der er tale om en 
højstaude mose med plantesamfund af næringsstoftolerante arter, f.eks. lysesiv, dun-
hammer, tagrør og forskellige græsser. Der blev ikke fundet arter, som er knyttet til næ-
ringsfattige forhold. Der er lavet ammoniakberegning, og højeste merdeposition i natur-
området er 0,17 kg N pr ha pr år. Da besigtigelsen ikke har givet anledning til at mosen 
skal ydes særlig beskyttelse pga. mosens naturtilstand og robusthed overfor nærings-
stoffer og en tålegrænse på 15-25 kg N pr ha pr år., vurderes en merdeposition på 0,17 
kg N pr ha pr år ikke at være kritisk for pågældende mose. Mosen ligger i et område, 
hvor der skønnes at være minimal kumulativ virkning fra andre husdyrbrug 
Terrænet falder ganske lidt og ubetydeligt mod mosen fra det tilstødende udbringnings-
areal. Luftfoto fra 2008 (vist herunder) viser at, der ikke er dyrket indenfor den registre-
rede grænse til mosen, og det vurderes at dyrkning til grænsen ikke har væsentlige ne-
gative konsekvenser for mosens naturværdier. Det skal dog bemærkes at udbringning af 
husdyrgødning ikke må ske på frossen eller vandmættet jord pga. risiko for afdrift af næ-
ringsstoffer til både mose og nærtliggende vandløb.  
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Fig. 10. Område D: Luftfoto fra 2008 af mosen og den mod syd tilstødende mark(06-0). 
 
 
Område E: 
Mark (27-0) ligger i Natura 2000 område, og er besigtiget. Marken grænser op til beskyt-
tet eng jf. § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Marken er besigtiget d. 30.06.2009 med det formål at vurdere, om der kunne være no-
gen risiko for afdrift af næringsstoffer fra husdyrgødning til den tilstødende eng i Natura 
2000 området nr. 98 ”Tinglev Sø og Mose, Ulvemosen og Terkelsbøl Mose”.  

 
Fig.11. Område E med mark 27-0 og Natura 2000 
. 
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Fig. 12. Område E: Skel mellem mark (27-0) og beskyttet eng ved Terkelsbøl mose. Fo-
toretning vest. 
 
 
Mellem mark (27-0) og eng er der et mindre terrænfald, som dog ikke er vurderet til at 
udgøre et problem mht. afstrømning af næringsstoffer fra marken. Begrundelsen er at 
skellet mellem mark og eng udgør en større eller mindre forhøjning, som vurderes til at 
kunne modvirke en sådan afstrømning. Se fotos.  
Dermed vurderes det at, der ikke er grundlag for anlæggelse af en dyrkningsfri eller 
gødskningfri bræmme mellem mark og eng. 
 

 
§3-engarealerne er en blanding af fugtig eng og kultureng, som består af relativt næ-
ringsrige plantesamfund. De er ikke næringsstoffølsomme, og påvirkes ikke af små æn-
dringer/forøgelse af næringstilstanden. Engene er derfor ikke besigtiget. 
 
Emmission og reduktion af ammoniaktab fra anlægget på Bredevadvej 41: 
Udvidelsen medfører en beregnet mer-emission af ammoniak fra anlægget på 545,59 kg 
N/år. Den samlede emission fra anlægget efter udvidelsen er beregnet til 2436,54 kg 
N/år. 
 
Det generelle krav om reduktion af ammoniaktab er for hovedparten af ændrin-
ger/udvidelser i ansøgt drift på 15%. Dette er opfyldt med -152 kg N, dvs. at kravet op-
fyldes med 152 kg N mere end 15% reduktion kræver. 
 
Ansøgning om miljøgodkendelse af Bredevadvej 41 blev indsendt i 2007. Under sagsbe-
handlingen i 2009 fremførte ansøger ønske om at ændre ansøgningen, således at de 
drægtige søer ikke skal gå på friland, men kan opstaldes i en ny åben drægtighedsstald, 
som bygges i forlængelse af den ansøgte slagtesvinestald. Denne ændring vurderede 
Aabenraa Kommune som værende ikke-betydelig, idet antallet af søer, og antallet af DE i 
alt, ikke ændredes. 
Ændringen skal opfylde krav om 25% reduktion af ammoniaktab.   
 
I bilag 3, tabel 1 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv af husdyrbrug, ænd-
ret 10. februar 2009 kan aflæses tabelværdier for max. ammoniaktab pr årsso. I dræg-
tighedsstalde med gyllesystem er krav til max. ammoniaktab pr årsso fra stald og lager: 
 
2007 (15%) = 2,23 kg N 
2009 (25%9 = 1,96 kg N 
 
Differencen mellem krav i 2009 og i 2007 pr årsso i drægtighedsstald er -0,27 kg N. 
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På Bredevadvej 41 rummer den ikke-betydelige ændring, at 67 årssøer kan opstaldes i 
ny drægtighedsstald i stedet for på friland. 
 
Det medfører et yderligere krav om reduktion af ammoniaktab på: 
 
67 årssøer x -0,27 kg N pr år = -18,09 kg N pr år. 
 
Det betyder, at krav om ammoniaktab er opfyldt med -152 kg N + 18,09 kg N = -133,91 
kg N. Dvs at der reduceres med 133,91 kg N mere end påkrævet beregnet ud fra krave-
ne om henholdsvis 15% og 25% ´s ammoniakreduktion. 
 
 
§ 7 natur 
For at beskytte udvalgte naturområder mod næringsberigelse med ammoniak fra hus-
dyrbrug, er der i husdyrlovens § 7, fastsat regler om beskyttelseszoner (bufferzoner) 
omkring en række kvælstoffølsomme naturtyper.    
 
Redegørelse 
Indenfor 1000m fra anlægget ligger der ingen registrerede naturområde, som er omfat-
tet af husdyrlovens § 7.  
Den besigtigede nedbrudte højmose i Gåskær, som sidestilles med § 7, ligger ca. 4,8 km 
fra staldanlægget  på Bredevadvej 41, og ammoniakdepositionen fra anlægget til mosen 
vil være meget begrænset/lig nul på denne afstand. 
 
 
Der er områder i Ulvemosen, ca. 4,4 km syd-øst for Bredevadvej 41, som med stor sand-
synlighed er naturområder omfattet af husdyrlovens § 7. Der er endnu ikke foretaget 
basisregistreringer i området. 
Ulvemosen er i regionsplan for Sønderjyllands Amt 2005-2016 udpeget som ”Naturområ-
de” og ”Særligt næringsfattige og biologisk mangfoldige naturarealer”.  
Ifølge regionplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarealer må der på eller i 
nærheden af disse arealer ikke ske etablering eller udvidelse af husdyrbrug eller andet, 
som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og der skal foretages en 
konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uacceptabel høj. 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. 
 
Der er ikke lavet beregninger af ammoniakdepositionen til Ulvemosen, idet den luftbårne 
ammoniakdeposition fra anlægget på Bredevadvej 41 er meget begrænset/lig nul på 
denne afstand. 
 
Vurdering 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne.  
Det vurderes, at der ikke bør ske en forøgelse af kvælstofdepositionen, hvis naturindhol-
det og naturtilstanden i Ulvemosen og i mosen ved Gåskær skal bevares, idet bag-
grundsbelastningen i området overskrider tålegrænsen. Moserne er næringsbelastede i 
deres nuværende tilstand, men Aabenraa Kommune vurderer, at den forøgede kvælstof-
deposition fra anlægget ikke væsentligt forringer naturtilstanden yderligere i de pågæl-
dende naturområder. 
Det vurderes at anlægget på Bredevadvej 41, kun i meget begrænset omfang vil påvirke 
Ulvemosen og den besigtede mose i Gåskær, fordi den luftbårne ammoniakdeposition fra 
anlægget på Bredevadvej 41, vil være meget begrænset/lig nul pga. afstanden mellem 
anlægget og moserne (ca. 4,5 km). 
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(Teknisk notat – Opdatering af beregningssystem til estimering af ammoniakafsætning 
fra husdyrbrug til brug for kommunernes administration af den kommende lov om god-
kendelse af husdyrbrug – DMU, afdeling for atmosfærisk miljø, december 2006).  
 
§ 3 natur 
Jf. husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der er andre 
naturarealer end ovennævnte, som kan blive påvirket at ammoniakemissionen fra Brede-
vadvej 41. Vurderes det at være tilfældet (kun i særlige tilfælde), kan kommunen stille 
forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud over husdyrlovens fastsatte beskyttel-
sesniveauer. 
 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af disse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m. m.  
 
Beskrivelse  
Beskyttet natur er også beskrevet i arealdelen af godkendelsen – afsnit 3.2.  
 
Moser 
De §3-beskyttede moser er udførligt beskrevet på foregående sider i afsnit 6.1 som om-
råderne A-F. 
 
Enge  
Der er § 3 engarealer 900 m syd for staldanlægget ved Søderup Å, 650 m nordvest for 
staldanlægget , 885 m nordvest for staldanlægget, 425 m nord for staldanlægget og 
umiddelbart vest for folde med frilandsgrise, og 375 m nordøst for staldanlægget, hvor 
engen danner mosaik med beskyttet mose. Engarealerne er en blanding af fugtig eng og 
kultureng, som består at relativ næringsrige plantesamfund. Engene er ikke næringsstof-
følsomme, og påvirkes ikke af små ændringer/forøgelse af næringstilstanden, og skønnes 
ikke at blive påvirket af udspredning af husdyrgødning på omkringliggende arealer. 
 
Vandhuller/søer 
Der ligger ét beskyttet vandhul på mark 17 på Bredevadvej 41. Vandhullet er ikke besig-
tiget, men ifølge luftfoto er vandhullet godt beskyttet af en udyrket bræmme på ca. 2 
meter. Denne bræmme bør opretholdes. 
Desuden er der gravet en sø på den beskyttede eng på matrikel 170. Søen er gravet før 
engen blev beskyttet. Søen har nærmest karakter af en firkantet åben kanal med en stor 
kvadratisk ø i midten. Denne sø er besigtiget ud fra luftfoto, og der er ca. 2 m udyrket 
bræmme omkring søen, som bør opretholdes.   
 
 
Ingen af udbringningsarealerne er opland til søer målsæt i regionsplan 2005-2016 for 
Sønderjyllands Amt, eller i kommuneplanen for Åbenrå Kommune 2009. 
 
Vandløb 
Søderup Å løber øst og sydøst for udbringningsarealerne på Bredevadvej 41, og deler 
mark 09-0 og mark 09-1. Søderup Å er i Regionsplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt 
målsat som ”Karpefiskevand (B3). 
Syd for Søderup Å løber Rebbøl Å, som er målsat som ”Gyde- og yngelopvækstområde 
for laksefisk” (B1). Der er ingen udbringningsarealer, som støder op til Rebbøl Å. 
Søderup Å og Rebbøl Å, som begge er § 3-beskyttede, løber sammen i Slogs Å, og videre 
mod vest af Vidå-systemet til Vadehavet. Ved Gest Kog, ca. 15 km vest for Bredevadvej 
41, bliver Slogs Å til ”Særligt naturvidenskabeligt interesseområde” (Regionsplan 2005-
2016 for Sønderjyllands Amt). 
Nord for Bredevadvej 41, og langs de nordligste udbringningsarealer, løber §3 beskytte-
de vandløb, som har karakter af åbne afvandingsgrøfter. 
 
I Gåskær er mark 26-2 og 27-0 mod nord afgrænset af et beskyttet vandløb. Dette vand-
løb løber igennem et ”Naturområde” sydvest for udbringningsarealerne i Gåskær. ”Natur-
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området” ligger i det nordvestlige hjørne af Natura-2000 området, som bl.a. indeholder 
Terkelsbøl Mose og Ulvemose. 
 
Udbringningsarealerne til Bredevadvej 41 ligger alle i delopland Vidå, og alle beskyttede 
vandløb i området udmunder i Vadehavet. 
 
Vurdering 
Kommunen kan kun i ganske særlige tilfælde skærpe kravene i forhold til lovgivningens 
generelle beskyttelsesniveau. Kommunen finder ikke sådanne særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse fra de generelle regler. 
 
Det vurderes, at ammoniakfordampning fra anlægget på Bredevadvej 41 kun vil få meget 
begrænset/ingen negativ påvirkning på områdets beskyttede natur.  
 
§ 3 engene vurderes ikke at være næringsstoffølsomme. Engarealerne er en blanding af 
fugtig eng og kultureng, som består af relativt næringsrige plantesamfund. De vurderes 
ikke at påvirkes ikke af små ændringer/forøgelse af næringstilstanden. 
  
De tre § 3 moser tættest på Bredevadvej 41 har en forholdsvis ringe naturtilstand med 
udtørring og tilgroning som de største trusler. Basisregistrering og besigtigelse udløser 
ikke § 7 beskyttelse med bufferzoner.  
 
Vandhullerne øst for staldanlægget på Bredevadvej 41 er næringsberigede, men det vur-
deres, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget på Bredevadvej 41 har en me-
get begrænset effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne vurderes at være 
overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til vand-
hullerne, samt næringsberiget overfladevand der løber til vandhullet via rodzonen på 
dyrkede arealer. 
Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i vandhullerne. 
 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften vurderes som meget begrænset i forhold til den 
mængde næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 7.2 og 7.3. 
 
Vilkår 
Aabenraa Kommune stiller ingen vilkår til anlægget i forhold til § 3-beskyttet natur i om-
rådet. 
 
 
Natura 2000 
Beskrivelse 
Anlægget ligger ca. 2,7 km nord-vest for det nærmeste Natura 2000-område, som er EF-
fuglebeskyttelsesområdet F62: Tinglev Sø og Mose, Ulvemose, Terkelsbøl Mose.  
Området dækker ca. 304 ha og består af to delområder, som ligger med ca. 3 km af-
stand. Den del af området, som anlægget på Bredevadvej 41 ligger nærmest, er Terkels-
bøl Mose (Ulvemose). 
 
Begge moseområder er afvandet gennem systemer af grøfter. Afvandingen er blevet dår-
ligere de seneste årtier, da arealerne i og omkring moserne har sat sig, som følge af 
koldforbrænding af tørven. Terkelsbøl Mose (Ulvemose) er stærkt tilgroet af birk, pil og 
græsser som følge af afvandingen. Den vestligste del af Terkelsbøl Mose kan karakterise-
res som fugtig pilemose, længere østpå fremstår mosen mere åben – dog temmelig 
overgroet med især birk, tørst og bævreasp. De fugtige tørvegrave er typisk bevokset af 
lysesiv, tagrør og dunhammer. I små områder af Terkelsbøl Mose, dvs. i de fugtige tør-
vegrave er der potentielle regenerationsmuligheder for tørvemosser/sphagnum.  
 
Udpegningsgrundlaget for begge delområder af fuglebeskyttelsesområdet F62 er Rørhøg 
og Hedehøg. Ingen af fuglene er registreret ynglende ifølge Dansk Ornitologisk Forening, 
2006. 
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Rørhøgene yngler i rørskove i moser og ved søer. Føden søger de over rørskoven og i det 
åbne land over dyrkede marker med vintersæd samt udyrkede områder med enge. Føden 
består hovedsageligt af mus og småfugle. 
Hedehøg yngler på heder i hedemoser, i klitlandskaber og i marskområder, hvor fore-
komsten af træer er minimal. I stigende grad yngler de også på dyrkede arealer i vinter-
afgrøder. I årene 2004-2008 gennemførtes et særligt projekt for at redde hedehøgens 
reder på markerne fra at blive ødelagt under høstarbejdet. Føden findes i store og åbne 
udyrkede områder med hede og enge med vedvarende græs. Føden består af smågnave-
re, småfugle, krybdyr og større insekter.  
Muligheden for uforstyrrede steder til placeringen af reden er vigtig for, at et område er 
egnet som ynglested for både rørhøg og hedehøg. 
Begge arter kan hjælpes ved at genoprette tidligere egnede yngle- og levesteder, herun-
der retablering af en mere naturlig hydrologi i drænede moser og andre vådområder.  
I Terkelsbøl Mose udgør tilgroning en trussel mod områdets naturværdi for de udpegede 
fugle. Tilgroningen er forårsaget af dræning og kan forstærkes af luftbåren kvælstofbe-
lastning, der medfører at en relativt tør mosebund vil gro til hurtigere end normalt. Bag-
grundsbelastningen i området er høj og ligger på ca. 16-20 kg N/ha/år og overskrider 
mosenaturtypernes tålegrænser. 
 
Vurdering 
Jævnfør teknisk notat fra DMU(2006) er depositionen af kvælstof negligerbar, når af-
standen fra kilden er omkring 3 km. Fra staldanlægget på Bredevadvej 41 er afstanden 
til grænsen til det internationale beskyttelsesområde på 2,7 km, og afstanden til Vester-
mose (særlig næringsfattig naturareal), som ligger i beskyttelsesområdet, er 2,9 km.  
  
Det er Aabenraa kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i målelig grad vil påvirke ud-
pegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, da der pga. afstanden ikke vil være en 
målelig ammoniakdeposition fra Bredevadvej 41, og at den primære årsag til mosens 
tilgroning er afvanding. Desuden vil den tætte bevoksning af bl.a. pil i mosens vestlige 
og nordlige del kunne opfange den lille merbelastning, således at de mere åbne områder 
i mosens østligere dele, som har større naturværdi for fuglene, forbliver uberørte. Der 
stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemission. 
 
Vilkår 
Der stilles ikke særlige vilkår til anlægget på Bredevadvej 41 i forhold til Natura 2000. 
 
Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV) 
I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
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, www.fugleognatur.dk og 
www.dofbasen.dk. Der er i databaserne ingen registreringer af de pågældende arter i 
eller omkring projektets udbredelsesområde. 
 
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. 
 
Redegørelse 
Forekomsten og påvirkningen på arterne er beskrevet i afsnit 7.7. 
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Vurdering 
Aabenraa kommune har ikke registreret planter og dyr omfattet af artsfredning eller op-
taget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets an-
læg og udspredningsarealer, men vurderer at både beskyttede moser og beskyttede en-
ge i området med stor sandsynlighed er levested for arter beskyttet efter habitatdirekti-
vets bilag IV. 
Kommunen vurderer, at udvidelsen af anlægget ikke vil have negativ indflydelse på 
ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger 
eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle byg-
ninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med 
andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for 
bilag IV-arter. 
Kommunen vurderer også, at den øgede ammoniakemission fra anlægget, ikke vil med-
føre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne, da 
vandhullerne på arealerne kun modtager en meget begrænset mængde kvælstof via de-
position. Det vurderes, at tilførsel af næringsstoffer fra dyrkede arealer nær vandhullerne 
vil have langt større indflydelse på tilstanden i vandhullet, end næringsberigelse via luft-
båren ammoniak. Der sker ingen ændring af dyrkningen på de tilstødende arealer i for-
hold til disse vandhuller. 
 
Vilkår 
Der stilles ikke vilkår til anlægget på Bredevadvej 41 til beskyttelse af bilag IV-arter, 
artsfredede arter eller rødlistearter. 

 

6.2 Lugt 
Redegørelse 
Nærmeste enkeltbeboelse er Bredevadvej 45, som ligger ca. 248 m fra planlagt over-
dækket møddingsplads. Denne ejendom er en landbrugsejendom, og nærmeste nabobe-
boelse uden landbrugspligt er Bredevadvej 38. 
Lugtgener er beregnet fra tilbygning til smågrisestald. 
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Tabel 15.  Lugtgeneafstande og konsekvensområde 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse 
Afstands-

krav* 

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt, som 
ikke ejes af ansøger 

286 m Bredevadvej 38 142,44 m 

Samlet bebyggelse i 
landzone 

1147 m Bredevad 299,24 m 

Byzone Ca. 4,5 km Bylderup-Bov 450,43 m 

Sommerhusområde 
Ca. 20 km 
fra Brede-
vadvej 41. 

Eksisterende sommerhusområde 
ved østkysten N for Åbenrå 

 
Som byzone 

* Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande. Der skal gøres opmærksom på, at 
afstanden måles fra et beregnet midtpunkt til beboelsesbygningen ved enkelt beboelse og samlet 
bebyggelse og til zonegrænse ved sommerhus- og byzoneområde. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Kumulation 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt 
længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold større end 75 dyreenheder. 
 
Vurdering 
Lugtgener fra staldanlæg: Der er en tendens til, at lugtudbredelsen er mindre fra natur-
ligt ventilerede stalde end fra mekanisk ventilerede stalde (”Lugt fra stalde med meka-
nisk eller naturlig ventilation” Hansen, Vodder et al. 2002, Farmtest, Skejby, Lands-
centret). 
Der plantes en række popler langs østsiden af den nye slagtesvinestald ca. 5-8 meter fra 
stalden. Det kan ydermere være med til at reducere eventuelle lugtgener fra slagtesvine-
stalden, når poplerne har nået en vis højde.  
Lugtgener fra frilandssøer og – polte: Der er en tendens til, at udendørs svineproduktion 
ikke har de samme lugtproblemer som konventionel svineproduktion (”Forekomst af lugt- 
og fluegener samt vurdering af græsdække ved udendørs svineproduktion”, Mathias An-
dersen og Henrik Skovgård, Aarhus Universitet og AgroTech, febr. 2008).  
Lugtgener fra udbringning af gylle: Udbringning af gylle kan forårsage lugtgener for na-
boer og omkringboende i perioden for gylleudbringning.  
 
Der skal i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen tages mest mulig hensyn til om-
kringboende ved udbringning af gylle. Det kan f.eks. ske ved, at ansøger giver besked til 
boliger, der ligger umiddelbart op ad et udbringningsareal et antal dage inden udbring-
ning. Eller at ansøger aftaler med omkringboende, at de kontakter ansøger, hvis det for 
dem vil være belastende, hvis der køres gylle ud p.gr.a. højtider, fester etc. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at lugtgener fra Bredegårds åbne og naturligt ventilerede 
staldanlæg og udendørs svinehold er minimale, og mindre end fra tilsvarende svinepro-
duktion i lukkede og mekanisk ventilerede stalde.  
Åbenrå Kommune vurderer, at lugtgener fra udbringning af gylle vil være på niveau med, 
hvad man almindeligvis må forvente som beboer i landzone, og at lugtgenerne fra gylle-
udbringning ikke vil være urimelige.   
 
Vilkår  
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50. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugt-
gener, der vurderes at være væsentlige større, end det kan forventes iføl-
ge grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele på-
bud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhandlende for-
anstaltninger. Evt. udgifter hertil afholdes af husdyrbruget. 

 

6.3 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Skadedyr bekæmpes efter behov, og med de metoder, der er bedst anvendelige i en 
produktion efter frilands-konceptet. 
Fluer bekæmpes med fluegift til påsmøring. Rotter bekæmpes v.hj.a. den kommunale 
rottebekæmpelse, og ved at der holdes katte. 
 
Vurdering 
En generel undersøgelse (”Forekomst af lugt- og fluegener samt vurdering af græsdække 
ved udendørs svineproduktion”, Mathias Andersen og Henrik Skovgård, Aarhus Universi-
tet og AgroTech, febr. 2008) viser, at flere naboer til udendørs svineproduktion føler sig 
generet af mus og rotter end naboer til konventionel svineproduktion, hvilket sandsynlig-
vis skyldes foderspild samt nem adgang til vand og halm for skadedyrene. 
Samme undersøgelse viser, at stikfluer og stuefluer har gode muligheder for at opforme-
re sig i farehytter, og i åbne staldanlæg med halm. God renholdelse, hvor spild af foder 
og gødning fjernes hyppigt, mindsker problemerne. Hvis stikfluer viser sig at udgøre et 
problem ved farehytterne, kan problemerne formindskes ved at flytte hytterne hyppigt; 
hver 3.-4. uge. 
Flokke af krager og råger kan optræde i forbindelse med udendørs svineproduktion. Ræ-
ve og ugler tiltrækkes også af foderspild og vand fra udendørs svineproduktion. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at hvis der udvises agtpågivenhed, så foderspild undgås 
eller fjernes hyppigt, og skadedyr og fluer forebygges og bekæmpes både på friland, i 
staldanlæg og overdækket møddingsplads, er generne for naboer ikke urimelige. Af-
standskravet  på 100 m fra folde med svin og til nærmeste nabobeboelse formindsker 
nabogener, og AAaenraa Kommune vurderer, at evt. gener fra fluer og skadedyr først og 
fremmest vil berøre ansøger. 
 
Vilkår 
 

51. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse i overens-
stemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratori-
um 

52. Opbevaring og håndtering af foder og gødning skal ske på en sådan må-
de, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Foderspild 
og kasseret foder skal fjernes straks, og foderet skal så vidt muligt opbe-
vares, så det er utilgængeligt for skadedyr. Hvor det ikke er muligt, skal 
der foretages skadedyrsbekæmpelse. 

6.4 Transport  
 
Redegørelse 
Beskrivelse af til- og frakørselsforhold vedrørende arbejdskørsel: 
Bredegård ligger ud til Bredevadvej, der er en større offentlig vej. Der er ingen tæt be-
boede områder i nærheden af ejendommen. 
Der er to indkørsler fra Bredevadvej til Bredegård. Den vestlige bruges erhvervsmæssigt, 
og den østlige bruges hovedsagligt privat. 
Når der skal leveres slagtesvin, køres slagtesvinene i en grisevogn ca. 900 m mod øst ad 
Bredevadvej, hvor grisevognen parkeres ved mark nr. 9-1 indtil slagtesvinene bliver af-
hentet. Denne praksis minimerer risikoen for overførsel af sygdomme. I ansøgt drift af-
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hentes svin til slagtning efter hidtil praksis, når det passer efter vognmandens tilrette-
lægning. 
Transport af gylle til den lejede gyllebeholder ved Gåskær sker med lastbil. Gyllen fra 
denne beholder bliver spredt på de marker der ligger i nærheden af Gåskær. 
Bredevad/Terkelsbøl passeres (gylleaftale) og Vollerup/Gåskær (lejet gyllebeholder) pas-
seres for en del af gylletransportens vedkommende. Gylletransporterne  gennem Brede-
vad/Terkelsbøl og Vollerup/Gåskær sker typisk i fra september til april i tidsrummet kl. 6-
22.  
Transporterne beskrevet i tabel 16 sker hovedsaglig i dagtimerne på hverdage. Slagte-
svinene afhentes dog hovedsagelig om natten. 
I høstperioden, og på andre tidspunkter med spidsbelastning, kan landbrugskørsel og -
transport ske i døgndrift, og på søn- og helligdage.   
 

 
Tabel 16. Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 
Transporter 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 

transport 

Trans-
port-

middel 

Antal/ 

År 
Kapacitet pr. 

transport 

Trans-
port-

middel 

Foder 

(sojaskrå og 
sokobs) 

15 30 tons Lastbil 16 30 tons Lastbil 

Halm 35 
28 rundbal-

ler 
Traktor og 

vogn 43 28 rundballer 
Traktor 
og vogn 

Sækkevare, 
samt bigbags 7 Ca. 5 tons Lastbil 7 6 tons Lastbil 

Fyrings-
olie/dieselolie 

10 2000 liter Lastbil 9 2000 liter Lastbil 

 - - - - - - 

Levering af 
smågrise 

(til bedrift) 
- - - - - - 

Afhentning af 
smågrise  

(fra bedrift) 
17 70 stk 

Traktor og 
vogn 0 0 - 

Afhentning af 
slagtesøer 17 4 stk Lastbil 17 4 stk Lastbil 

Levering af 
sopolte 4 18 stk Lastbil 4 18 stk Lastbil 

Afhentning af 
slagtesvin 52 50 stk Lastbil 52 75 stk Lastbil 

Afhentning af 
døde dyr 

52 - Lastbil 52 - Lastbil 

Dybstrøelse 

17 

Udmug
ninger 

- 
Traktor & 

vogn 

17 

Ud-
mug-
ninger 

- 
Traktor 
og vogn 
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Gylle 73 - Lastbil 125 - Lastbil 

       

Affald 26 
1 stk contai-

ner Lastbil 26 
1 stk contai-

ner Lastbil 

Transporter i 
alt 325   368   

Transportveje for gylletransporter vises på bilag 1.4 og 1.5. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, f.eks. i forbindelse 
med dyrlægebesøg, mv. 
 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transporten kun øges minimalt med den udvidelse, som 
denne godkendelse dækker. Antallet af transporter øges med ca. 9%, mens produktionen 
målt i DE øges med 23%. 
Antallet af gylletransporter øges med ca. 70% – til gengæld falder transporter med små-
grisene helt væk, da slagtesvinene i ansøgt drift færdigfedes på bedriften.  
En del af gylletransporten foregår til lejet gyllebeholder i Gåskær. Vollerup passeres på 
vej til Gåskær. Gylletransporten til arealer indeholdt i gylleaftalen sker igennem Bredevad 
og Terkelsbøl. 
 
Vilkår 

53. Transport af husdyrgødning fra ejendommen skal fortrinsvis ske mandag til 
fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 7.00-14.00. 
Det skal tilstræbes, at der ikke køres husdyrgødning ud på offentlige ve-
je/private fællesveje på søn - og helligdage. 

54. Transport af indkøbt foder, halm og øvrige hjælpemidler til og fra ejen-
dommen skal fortrinsvis ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-
18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 07.00-14.00. Det skal tilstræbes, at der 
ikke køres indkøbt foder og øvrige hjælpemidler ud på offentlige ve-
je/private fællesveje på søn- og helligdage.  

55. Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være 
forsynet med låg eller lignende, så spild ikke finder sted. Skulle det allige-
vel ske spild, skal det straks opsamles. 

 

6.5 Støj 
 
Redegørelse 
Støjkilder på Bredevadvej 41 er ventilationsanlæg, korntørringsanlæg, male- og blande-
anlæg, og foderanlæg med foderstreng. Desuden er der støj fra almindelige landbrugsak-
tiviteter som markarbejde, til- og frakørsel af dyr, foder, mv. 
 
Ventilationsanlæg sidder på de eksisterende stalde. Der er på nuværende tidspunkt fem 
afkast, men en del af staldene udfases i ansøgt drift, og der vil derfor fremover kun være 
ét afkast i brug. Ventilationsanlægget vil køre i døgndrift, når der er svin i den pågæl-
dende stald, men støjen bliver mindre p.g.a. færre afkast. 
 
Korntørringsanlægget ved den udendørs silo vil kun være i brug i høstperioden (august-
september). 
 
Male- og blandeanlægget er placeret indendørs i foderladen, og kører ca. 3 timer dagligt. 
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Foderstrengen transporterer foderet fra eksisterende bygninger til den nye slagtesvine-
stald, og foderanlægget er i den nye slagtesvinestald. Foderstreng og foderanlæg til køre 
ca. 2 timer dagligt. 
 
 
Tabel 17.  Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Ventilationsafkast På sygestald, bygning   

Hele døgnet  

efter behov 

Hele året 

Fodringstider, friland Mark 
Kl. 8-13 

Hele året 

Foderanlæg, foderblanding og 
udfodring Foderlade 

Kl. 6-22 efter behov 

Hele året 

Levering og afhentning med 
lastbiler m.v. 

På gården/ 

Udleveringsplads 

Kl. 5-18 efter behov 

Hele året 

Markvanding På marken 
Hele døgnet efter 

behov 

April – Juli 

Kornvalse/Kværn Foderlade 
Kl. 6-22 efter behov 

Hele året 

Udkørsel af husdyrgødning og 
gyllen Gylletank 

Kl. 6-22 efter behov 
i sæsonen 

 

Udspredning:  

marts - maj 

 

Flytning: 

September- april 

 
 
Der er naturlig ventilation i de fleste stalde, og derfor ingen støj fra ventilationsanlæg fra 
disse stalde. Foderblandingen sker indendørs, hvilket dæmper støjen. Ved den nye slag-
tesvine- og drægtighedsstald er planlagt et læbælte af popler langs den åbne staldside, 
hvilket medvirker til at dæmpe støj fra stalden, når poplerne er vokset op. Desuden er 
afstanden til nærmeste naboer, og til tættere bebyggelse, stor.  
 
Beliggenheden af landbruget Bredevadvej 41, 6372 Bylderup Bov 
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) 
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at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
 
 
 
Vurdering 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
 
Ejendommen Bredevadvej 41 er beliggende i Det åbne land, Vest, og har arealer belig-
gende i det samme område. 
Kommuneplanen fastsætter for dette område ikke retningslinier for støjbelastning, der er 
til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget.  
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
 

Landbrugets driftsbygninger på adressen Bredevadvej 41, 6372 Bylderup Bov er belig-
gende i Det åbne land, Vest. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil væ-
re uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis 
boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, landsbyer, da afstanden til områ-
derne er stor. 
Eksempelvis er afstanden til landsbyen Vollerup større end 2600 meter. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget er beliggende umiddelbart op til bebyggelsen 
Gåskær. 
Bebyggelsen er beliggende i det åbne land, og den faktiske benyttelse er blandet bolig og 
erhverv. 
 
Vilkår 

54. Bidraget fra landbruget med adressen Bredevadvej 41, 6372 Bylderup Bov 
til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land samt i 
bebyggelsen Gåskær ikke overskride følgende værdier: 

 
 Mandag - fredag kl. 07.00 

- 18.00 
Lørdag kl. 07.00 - 14.00 

Mandag - fredag kl. 18.00 - 
22.00 

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

22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 

07.00 

Det åbne land 55 45 40 
Bebyggelsen 
Gåskær 
det åbne land 

55 45 40 

Tabel 18.  Grænseværdier for støj 
 
 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern 
støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj 
fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det 
mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
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For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbi-
drag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar 
nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af eksempelvis markafgrøder i høstperioden til siloanlæg eller ved 
bortkørsel af gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra 
støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes om-
råde, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i 
landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på 
lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, 
uagtet at eksempelvis blæseren måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører 
til landbruget. 
Støj fra læsning af svin, uagtet om det foregår ved driftsbygninger eller fra et 
køretøj eller lign., der er placeret på arealer uden for driftsbygningernes områ-
de, skal medregnes i landbrugets støjbidrag. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 

 

6.6 Støv 
 
Redegørelse 
Det vil støve i forbindelse med strø arbejdet i den nye slagtesvine- og drægtighedsstald-
stald, som foregår med halmsnitter.  
Det støver ikke fra male- og blandeanlægget, som er placeret indendørs i laden. 
Der er ingen støvkilder på ejendommen, som giver støvgener for omgivelserne, idet der 
er langt til naboerne. 
 
Vurdering 
Støv fra strøarbejdet i den nye slagtesvine- og drægtighedsstald vurderes ikke at give 
urimelige nabogener. Stalden er lukket mod vest, og mod øst plantes læhegn af popler, 
som vil skærme af, når det er vokset op. Både til nærmeste nabo mod øst (Bredevadvej 
45) og nærmeste nabo mod vest (Bredevadvej 38) er der over 200 m fra ny slagtesvine- 
og drægtighedsstald på Bredevadvej 41, og afstanden vil minimerer eventuelle støvge-
ner.  
Aabenraa Kommune vurderer, at støvgener fra Bredevadvej 41 vil være minimale for 
naboer og forbipasserende. 
 
Vilkår 
Der stilles ikke særlige vilkår vedrørende støv. 

6.7 Lys 
 
Redegørelse 
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Lyset i den nye slagtesvine- og drægtighedsstald, og i smågrisestalden bliver kun tændt i 
forbindelse med opsyn, som hovedsagelig sker i dagtimerne. Dog er der lys i løbeafdelin-
gen fra kl. 7.00 til 21.00. Løbeafdelingen er en lukket stald, og udslip af lys er minimalt, 
og kan kun ses ved port/dør.   
Lys på den nye overdækkede møddingsplads tændes kun i forbindelse med arbejde i 
bygningen.  
Der bruges lommelygte ved opsyn i frilandsproduktionen efter mørkets frembrud. 
Der er ét udendørs orienteringslys ved eksisterende staldbygninger.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at fjernvirkningen af lys på ejendommen er minimal, da 
lyset i staldene kun tændes ved opsyn efter mørkets frembrud, og da der ikke er naboer, 
som kan blive urimeligt berørt af lys fra Bredevadvej 41.  
 
 
Vilkår 
Der stilles ingen særlige vilkår vedr. lys.
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7 Påvirkninger fra arealerne  

7.1 Udbringningsarealerne 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne ligger dels samlet omkring ejendommen Bredevadvej 41 (ejede 
arealer), og dels i et område umiddelbart øst og vest for landsbyen Gåskær (forpagtede 
arealer). Gylleaftalens udbringningsarealer ligger ca. 6 km syd for Bredevadvej 41. 
 

 
Fig. 13. Oversigt over udbringningsarealers beliggenhed, vandløb og beskyttede natur-
arealer. 
 
I alt er der 125,84 ha ejede/forpagtede arealer. Der afsættes gylle (gylleaftale) fra 14 
DE, og tilføres svinegylle fra 19,50 DE. 
 
Et dyrehold på 170,17 DE medfører et krav til harmoniareal på 121,55 ha. Der er gylleaf-
tale på 14 DE, og en tilførsel på 19,50 DE. I alt udbringes husdyrgødning fra 175,67 DE 
på 125,84 ha ejet/forpagtet udbringningsareal; svarende til 1,40 DE/ha. Hermed er det  
generelle krav til harmoniareal (max. 1,4 DE/ha på svinebedrifter) opfyldt på Bredegård.  
 
Der er i ansøgt drift 15,57 ha til udendørs folde til svin, og på Bredegård kan der max. 
være 15,57 ha x 1,4 DE/ha = 21,80 DE på friland som gennemsnit over to planperioder. 
Fordelingen mellem søer, gylte og polte kan variere indenfor de i alt tilladte 21,80 DE på 
friland. 
  
Iølge ansøgningen er der 10,24 DE i søer med smågrise, 3,25 DE i drægtige søer (hoved-
saglig gylte) og 1,14 DE i polte på friland. I alt 14,63 DE.  
Kravet om max. 1,4 DE/ha på friland er dermed opfyldt.  
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Arealkravet ifølge landbrugsloven (krav om ejet harmoniareal) er på 35,7 ha, Jan Olesen 
ejer 43,73 ha udbringningsareal, og hermed er arealkravet på 35,7 ha opfyldt. 
 
 
Tabel 19. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer, og gylleaftaler 
Ejede area-
ler 

 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

 

Jan Olesen Bredevadvej 41, 6372 Bylde-
rup-Bov 

43,73  

    
Forpagtede 
arealer 

 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

Forpagtningens 
varighed  
 

Bent Jørgen-
sen 

Bredevadvej 45,6372 Bylderup-
Bov 

14,45 2004-2009. 
Forpagtningen bliver 
forlænget 

Christian 
Lorenzen 

Gåskær Byvej 4, 6392 Bolders-
lev 

65,19 2009-2019 

Albert Jo-
hannesen 

Bredevadvej 30, 6372 Bylde-
rup-Bov 

2,49  2009-2014 

    
Gylleaftale    
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
Gylleaftalens 
varighed 

Jørgen Lar-
sen 

Julianehåbvej 9, 6360 Tinglev 10,68  Aftalen træder i 
kraft, når stalden er 
bygget, og der er 
gylle, dvs. i 2010 
eller 2011 

I alt  136,54  
 
Alle forpagtninger/gylleaftaler foreligger skriftligt, og kan fremvises på forlangende.  
På aftaler, som ikke er indgået endnu, foreligger skriftligt tilsagn om at forpagt-
ning/gylleaftale kan indgås på det tidspunkt, som er angivet i tabel 19. 
 
Jordbundstypen på ejede/forpagtede udbringningsarealer er dels JB1, Grovsandet jord 
(98,52 ha) og JB 11 Humus jord (27,32 ha). 
 
Ingen udbringningsarealer ligger i nitratklasse 1-3 eller i fosforklasse 1-3.  
 
Ingen udbringningsarealer ligger i nitratfølsomme indvindingsoplande. Umiddelbart syd 
for mark 27-0 i Gåskær ligger et indvindingsopland for Terkelsbøl vandværk. 
Der er ikke lavet forslag til indsatsplaner (Miljøcenter-Ribe), og derfor heller ikke efter-
følgende plan for indsatser (Aabenraa Kommune).  
 
Udbringningsarealerne er ikke drænede eller grøftede. 
 
Der er ingen udbringningsarealer i § 3-beskyttet natur.  
På Bredevadvej 41 ligger mark 08-0, 06-0, 07-1 og 11-0 op til beskyttede § 3 moser, og 
mark 04-0, 04-1, 06-0, 08-0, 09-0 og 17-0 op til beskyttede § 3 enge.  
I Gåskær ligger mark 24-3 op ad beskyttet § 3 mose, som er basisregistreret den 25. 
juni 2009 som mosemosaik med hængesæk, Mosens beskyttelsesniveau sættes til at 
ligne § 7 natur. Mark 27-0 ligger indenfor internationalt naturbeskyttelsesområde 
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(Terkelsbøl mose), og mark 26-1 og 26-2 ligger op til internationalt naturbeskyttelses-
område (Terkelsbøl mose) 
 
En del af udbringningsarealerne ved Bredevadvej41 er lavbundsarealer i lavbundsklasse 
II (middel risiko for okkerudledning). En del af udbringningsarealerne i Gåskær er lav-
bundsarealer i lavbundsklasse I (stor risiko for okkerudledning). 
Okkerforurening er et problem i de vestløbende sønderjyske vandløb. Problemet skyldes 
udvaskning af jernforbindelser i jorden i forbindelse med dræning af landbrugsarealer og 
tidligere tiders reguleringer (udretning) af vandløbene for at forbedre afvandingen. Ok-
kerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening 
ved oprensning af grøfter og vandløb eller rensning (spuling) af drænsystemer. Uddyb-
ning af vandløb og grøfter forøger okkerudvaskningen, og er sammen med intensivering 
af grødeskæring er ikke ønskelig, hvor vandløbet ligger i ”Naturområder” eller ”Områder 
med naturinteresser” (udpegninger i regionsplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt). 
Mark 26-2 og 27-0 er mod nord afgrænset af et beskyttet vandløb. Dette vandløb løber 
igennem et ”Naturområde” sydvest for udbringningsarealerne i Gåskær. ”Naturområdet” 
ligger i det nordvestlige hjørne af Natura-200 området, som bl.a. indeholder Terkelsbøl 
Mose og Ulvemose. 
 
Mange lavbundsjorde har som udgangspunkt en lav bindingskapacitet for fosfor.  
Fosforoverskud må ikke øges på lavbundsarealer, der afvander til Natura 2000 vandom-
råder, der er overbelastet med fosfor. Ved lavbundsjorder forstås lave arealer (i forhold 
til recipient med permanent højtstående grundvand), der er detailafvandet ved dræning 
eller grøftning, og som ikke har et højt indhold af jern (vurderet ud fra okkerklassifice-
ring, dvs. er okkerklasse 1). 
Udbringningsarealerne vest for Gåskær, som er lavbundsarealer, er opgivet til hverken at 
være drænede eller grøftede på markniveau. Desuden er nogle af udbringningsarealerne 
jernholdige (stor risiko for okkerudledning), og jern i oxideret form kan binde fosfor.  
 
Både på ejede udbringningsarealer på Bredevadvej 41, og på de forpagtede ud-
bringsningsarealer i Gåskær, er der lavbundsarealer udpeget som ”VMPII-
lavbundsarealer” og ”Øvrige lavbundsarealer”. VMPII-lavbundsarealer er potentielt egne-
de som vådområder, og vurderes at kunne genoprettes som vådområder med henblik på 
at kunne tilbageholde kvælstof. På ”Øvrige lavbundsarealer” kan der ved vandstands-
hævning genskabes områder med stor natur- og miljømæssig værdi. Udpegningen af 
lavbundsarealer har ingen betydning på at områderne fortsat kan drives jordbrugsmæs-
sigt, eller på mulighederne for at opføre nødvendige landbrugsbygninger. 
 
Udbringningsarealet under gylleaftalen består af robuste arealer, som ligger udenfor ni-
tratklasse1-3, fosforklasse 1-3 og nitratfølsomt indvindingsområde. Der findes endvidere 
ikke sårbare naturområder eller vandløb op til eller i nærheden af arealerne. Der er der-
for ikke udarbejdet en § 16-godkendelse på udbringningsarealet under gylleaftalen. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er sammenhæng mellem bedriftens jordtilliggende 
og husdyrproduktionen med gældende harmonikrav og dyreenhedsberegning for svin. 
Den miljømæssige vurdering af udspredningsarealerne er sket ud fra de opgivne arealer i 
husdyrgodkendelse.dk. En udvidelse eller ændring af udbringningsarealerne vil ikke kun-
ne ske uden at kommunen først har vurderet arealerne. 
 
Det er en forudsætning for denne miljøgodkendelse, at udbringningsarealerne ikke er 
drænede eller grøftede. Under denne forudsætning vurderes der ikke at være øget risiko 
for fosfor- eller okkerudledning til vandløb og områder med åbent vand. 
En del af udbringningsarealerne er lavbundsarealer, som vil kunne genoprettes som våd-
områder med henblik på at tilbageholde kvælstof. Udpegningen betyder dog ikke, at 
jordbrugsdriften ikke kan opretholdes.  
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Vilkår 
56. Udbringening af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 

136,54 ha arealer der fremgår af denne miljøgodkendelse (Fig. 13) og an-
søgningens kapitel 4 (se bilag 1) 

57. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyr-
gødning svarende til et husdyrtryk på 1,4 DE/ha. 

7.2 Beskyttet natur 
 
§ 3 natur 
Redegørelse 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af visse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m. m.  
For at ændre naturtilstanden er det Miljøstyrelsens vurdering, at merbelastningen med 
ammoniak for § 3 beskyttede naturtyper og andre ammoniakfølsomme naturtyper skal 
være over 1 kg N pr ha pr år. Ved nedfældning vurderes der ikke at være randpåvirknin-
ger fra udbringningsarealerne større end 1 kg N pr ha pr år. (Bilag til notat om Miljøkla-
genævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009). 
 
Beskrivelse og vurdering 
Der er ingen § 3 beskyttede arealer inden for udbringningsarealerne, men der er ud-
bringningsarealer, som ligger op til § 3 beskyttet natur.  
 
Beskyttet natur er delvis beskrevet i arealdelen af godkendelsen – afsnit 3.2 og i kap.6  
 
Moser 
I Natura 2000 området med Terkelsbøl Mose og Ulvemose er der endnu ikke foretaget 
fuldstændige basisregistreringer, men naturtyperne ”Højmose”, Nedbrudt højmose” og 
”Hængesæk” er med stor sandsynlighed til stede. Åbenrå Kommune vurderer derfor, at 
dette område også skal beskyttes mod ammoniakfordampning fra udbringningsarealerne.  
Derfor stilles et vilkår om nedfældning på sort jord og græsmarker på de udbringnings-
arealer (mark 27-0), som ligger nærmest Natura 2000 området. Udbringningsarealet 
mark 27-0 ligger mellem 40 og 170 meter fra naturtyper med mose i Terkelsbøl Mo-
se/Ulvemose. Store dele af Terkelsbøl Mose og Ulvemose er stærkt tilgroet af birk, pil og 
græsser som følge af afvanding, og den præcise placering af kvælstoffølsomme mose-
naturtyper kendes først, når hele området er basisregistreret. Ifølge områdebeskrivelsen 
af Natura 2000-området, er randarealerne til udpegningen lavtliggende marginaljord, 
som drives ekstensivt. Der er derfor sandsynlighed for, at det også gælder randarealet 
på 40 meter mellem § 3-beskyttet moseområder i Terkelsbøl Mose, og mark 27-0. 
 
I værste tilfælde kan der være ammoniakpåvirkninger fra udbringning af flydende hus-
dyrgødning på over 1 kg N/ha indenfor 100 meter fra markkant. I de fleste tilfælde vil 
der være ammoniakpåvirkning fra udbringning i op til 20-30 meters afstand fra mark-
kant. En merbelastning på over 1 kg N pr ha pr år anses for at være maximal merbelast-
ning, hvis man vil undgå at naturtilstanden ændres. (Bilag til notat om Miljøklagenæv-
nets praksis i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug af 6. juli 2009). 
Der stilles derfor vilkår om, at flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og 
græsmarker på mark 27-0. Afstanden fra § 3-beskyttet naturtype ”Mose” i Natura 2000-
området, og til mark 27-0 markkant er mellem 50 og 145 meter. Åbenrå Kommune vur-
derer derfor, at merbelastningen er under 1 kg N pr ha pr år, hvis der nedfældes på sort 
jord og græsmarker på mark 27-0. 
 
De § 3-beskyttede moser, som ligger i forbindelse med udbringningsarealerne er beskre-
vet i afsnit 6.1 som områderne A-F. 
Af de besigtigede moser er område C særlig værdifuld natur, idet basisregisteringen viste 
naturtyperne ”Hængesæk og andre kærsamfund dannet af flydende vand” (tålegrænse 
10-15 kg N pr ha pr år). Basisregistreringen peger på, at område C skal ydes særlig be-
skyttelse mod luftbåren ammoniak og overfladetilstrømning af næringsstoffer fra det til-
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stødene udbringningsareal I § 7 er fastsat regler om beskyttelseszoner (bufferzoner) om-
kring en række kvælstoffølsomme naturtyper. Der stilles vilkår om nedfældning i hvad 
der svarer til bufferzone I omkring område C (mosen i Gåskær). Det betyder, at gylle 
skal nedfældes på sort jord og på græsmarker på udbringningsarealerne op til 300 m fra 
mosen, dvs. areal 24-3 og delvist areal 24-3 og 25-0 (se fig. 14 herunder). 300 m er en 
lempelse i forhold til kravet for § 7 natur, hvor kravet er 1000 m. Grunden til at Aaben-
raa Kommune lemper kravet er dels at tålegrænsen for mosen er højere end for mosena-
tur underlagt § 7 (højmose og nedbrudt højmose) og dels Miljøstyrelsens notits om am-
moniakpåvirkning fra udbragt flydende husdyrgødning, (beskrevet nærmere i forrige af-
snit) 
Krav om nedfældning af gylle på sort jord og på græsmarker bliver fra 1.1.2011 et gene-
relt krav, som ikke kun gælder i bufferzoner. 
 

  
Fig 14. Bufferzoner og udbringningsarealer i Gåskær. På arealer som ligger indenfor 300 
m fra følsom mose skal husdyrgødning nedfældes på græs og sort jord. 
 
 
Ved besigtigelse af mose i Gåskær (område C) blev det vurderet, at der er en risiko for 
afdrift fra udbringningsareal, som har et svagt terrænfald til mosen. Terrænfaldet er i 
terrænklasse 1 (0-6 graders hældning), men der vurderes at være en reel risiko for af-
drift mod mosen. For at undgå overfladeafstrømning af kvælstof og fosfor stilles derfor 
vilkår om, at nuværende bræmme til mosen på 3 m fra marken mod syd skal oprethol-
des. 
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Fig. 15. Skellet mellem mark og mose mod syd. Ca. 3 m bred udyrket bræmme. Fotoretning nordøst. 

 

 
Enge  
Der er § 3 engarealer 900 m syd for staldanlægget ved Søderup Å, 650 m nordvest for 
staldanlægget, 885 m nordvest for staldanlægget, 425 m nord for staldanlægget og 
umiddelbart vest for folde med frilandsgrise, og 375 m nordøst for staldanlægget, hvor 
engene danner mosaik med beskyttet mose. Engarealerne er en blanding af fugtig eng 
og kultureng som består af relativt næringsrige plantesamfund. Engene er ikke nærings-
stoffølsomme, og påvirkes ikke af små ændringer/forøgelse af næringstilstanden.  
Engene skønnes ikke at blive påvirket af udspredning af husdyrgødning på omkringlig-
gende arealer.  
 
Vandhuller/søer 
Der ligger ét beskyttet vandhul på mark 17 på Bredevadvej 41. Desuden er der gravet en 
sø på den beskyttede engen på matrikel 170. Søerne er i dag beskyttet af en ca. 2 m 
bred udyrket bræmme, som bør opretholdes. 
 
I Gåskær er der ikke beskyttede søer på udbringningsarealerne, men indenfor 500 m fra 
udbringningsarealerne i Gåskær ligger seks beskyttede søer. 
 
Ingen af udbringningsarealerne er opland til søer målsæt i regionsplan 2005-2016 for 
Sønderjyllands Amt. 
 
Vandløb 
Søderup Å løber øst og sydøst for udbringningsarealerne på Bredevadvej 41, og deler 
mark 09-0 og mark 09-1. Søderup Å er i Regionsplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt 
registreret og målsat som ”Karpefiskevand (B3), Målsætningen er opfyldt. Ved seneste 
vandløbstjek i 2007 blev der registreret en DVFI på 6, som viser meget god biologiske 
vandkvalitet . 
Nord for arealerne ved ejendommen løber et beskyttet vandløb, som grænser op til ud-
bringningsarealerne 8-0 og 6-0. Det løber sammen med Søderup Å.  
Syd for Søderup Å løber Rebbøl Å, som er klassificeret og målsat som ”Gyde- og yngel-
opvækstområde for laksefisk” (B1). Der er ingen udbringningsarealer, som støder op til 
Rebbøl Å. 
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Søderup Å og Rebbøl Å, som begge er § 3-beskyttede, løber sammen i Slogs Å, og videre 
mod vest af Vidå-systemet til Vadehavet. Ved Gest Kog, ca. 15 km vest for Bredevadvej 
41, bliver Slogs Å til ”Særligt naturvidenskabeligt interesseområde” (Regionsplan 2005-
2016 for Sønderjyllands Amt). 
Nord for Bredevadvej 41, og langs de nordligste udbringningsarealer, løber §-3 beskytte-
de vandløb, som har karakter af åbne afvandingsgrøfter. 
 
I Gåskær er mark 26-2 og 22-0 er mod nord afgrænset af et beskyttet vandløb, Gåskær 
Rebøl Skelgrøft, der er målsat som B3 karpefiskevand. Målsætningen var ved seneste 
måling i 2000 ikke opfyldt med en DVFI-værdi på 3. 
 
Udbringningsarealerne til Bredevadvej 41 ligger alle i delopland Vidå, og alle beskyttede 
vandløb i området udmunder i Vadehavet. 
 
Vandløb og søer i området omkring Bredevadvej 41 og Gåskær vurderes kun i meget 
begrænset omfang at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra udbringningsarealerne.  
Den tilførte mængde fra luften vurderes som meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer. De målsatte Amtsvandløb (Søderup Å og 
Gåskær Rebøl Skelgrøft ) er omfattet af Vandløbslovens §69, og beskyttes af 2 m udyr-
kede bræmmer. Aabenraa Kommune stiller vilkår om 2 m udyrkede bræmmer til alle § 3-
beskyttede vandhuller/søer, som kan forventes at være levested for padder, heriblandt 
bilag IV arter, og til § 3-beskyttede vandløb. 
Alle udbringningsarealer er underlagt de nye regler (gældende fra 1. august 2009) om 
forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning nærmere end 20 meter fra søer, 
vandløb og fjorde, hvis områder er kortlagt med hældninger over 6 grader (skrånende 
arealer).  
Ingen af udbringningsarealerne på Bredevadvej 41 har hældninger over 6 grader.  
 
 
Samlet vurdering 
 
Vandhuller/søer og vandløb: 
Vandløb og søer i området omkring Bredevadvej 41 og Gåskær vurderes kun i meget 
begrænset omfang at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra udbringningsarealerne.  
Vandhuller/søer og vandløb vurderes til at være tilstrækkeligt beskyttede mod afdrift fra 
udbragt husdyrgødning af de generelle regler og vilkår om 2 m dyrkningsfrie bræmmer. 
Der stilles vilkår om 2 m udyrkede bræmmer for at beskytte brinker og åvand, og der-
med nedstrøms målsatte vandløb og Vadehavet, mod næringsstoffer. 
Det vurderes at vandhullet på mark 17-0, og det gravede vandhul/sø lige syd for vand-
hullet, begge kan være levested for padder, og heriblandt bilag IV arter. Derfor stilles 
vilkår om at 2 m udyrket bræmme omkring vandhul/sø skal opretholdes. 
 
Enge:  
De §3-beskyttede enge vurderes ikke at indeholde naturtyper, som er næringsstofføl-
somme, og skønnes ikke at blive påvirket af udspredning af husdyrgødning på omkring-
liggende arealer. 
 
Moser: 
De besigtigede moser A, B og D, E og F vurderes ikke at indeholde naturtyper, som er 
næringsstoffølsomme. 
Den besigtigede mose (område C) i Gåskær indeholder den kvælstoffølsomme naturtype 
”Hængesæk”. Områder i Terkelsbøl Mose og Ulvemose (Natura 2000) skønnes ligeledes 
at indeholde kvælstoffølsomme mose-naturtyper. 
Mosen i Gåskær (område C) vurderes at kræve særlige hensyn ved udbringning af hus-
dyrgødning. Den underlægges 300 m bufferzone, hvor husdyrgødning nedfældes  
på græs og sort jord og desuden en ekstra bred dyrkningsfri bræmme for at hindre af-
drift. 
 
Vilkår 
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58. Flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græsmarker inden 

for 300 m til besigtiget mose i Gåskær (område C), gældende for mark 
24-3 og delvist mark 24-3 og 25-0 vist på fig. 14. 

59. Flydende husdyrgødning nedfældes på sort jord og græsmarker på det 
udbringningsareal (mark 27-0), som ligger nærmest naturtypen ”Mose” i 
Natura 2000-området ved Terkelsbøl Mose og Ulvemose  

60. Der må ikke udbringes husdyrgødning i en zone nærmere end 3 m fra det 
næringsstoffølsomme område, som er angivet på fig. 16.  Dvs. at der hol-
des en bræmme på 3 m til besigtiget mose i Gåskær pga. risiko for afdrift 
fra dyrket mark (nuværende mark 24-3). 

61. Der stilles vilkår om 2 m udyrket bræmmer om alle beskyttede vandløb, 
dvs. også vandløb, som ikke er omfattet af vandløbslovens krav om 2 m 
bræmmer.   

62. Der stilles vilkår om, at 2 m udyrkede bræmmer om sø og vandhul på 
mark 17 og matrikel 170 opretholdes. 

 

 
   Fig. 16. Mose med vilkår om 3 m bræmme                                                
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7.3 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken, men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand, eller løber via dræn og 
grøfter 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 dræne-
de arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på udrænede arealer, hvor 
det skal føres via grundvandet til vandmiljøet (DMU faglig rapport nr. 616 - Kvælstofre-
duktionen 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. (DMU faglig rap-
port nr. 616 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag 
for et nationalt kort), dvs. stort set al den kvælstof der ender i vandløbene, ender i ha-
vet.   
 
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-
løb ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. Her 
er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for plante- 
og dyrelivet (Næringsstoffer- arealanvendelse og naturgenopretning, Temarapport DMU 
13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) vil dog utvivl-
somt føre til en mindre grødevækst og mindre produktion af organisk stof i vandløbet, 
hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet, samt give mindre til-
førsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst kan redu-
cere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Lovgivningen stiller krav om begrænsning af tilførsel af kvælstof til overfladevand, hvis et 
husdyrbrug, der ønskes etableret, ændret, eller udvidet, har udbringningsarealer, der 
afvander til særligt sårbare vandområder i Natura 2000 områder. For landbrug, der af-
vander 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 - Kvælstofredukti-
onen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). 
 
Redegørelse 
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 udbringningsare-
alerne. 
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på i alt 125,84 ha ejede eller forpagtede area-
ler og 10,68 ha aftale arealer. I alt 136,52 ha. Ifølge ansøgningen er ingen af de eje-
de/forpagtede arealer drænede. DE-max er 1,4 DE/ha, og DE-reel er 1,40 DE/ha. 
 
Beregning af udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealerne til overfladevand viser, at 
der udvaskes 83,60 kg N/ha efter udvidelsen ved DE-max og DE-reel. Udbringningsarea-
lerne ligger i et område, hvor kvælstofreduktionen ligger mellem 75 og 100%, dvs. der 
udvaskes mellem 0-24% af 83,60 kgN/ha = 0-20 kg N/ha til overfladevand (DE-reel), 
eller mellem 0 og 2517 kg N i alt til overfladevand fra produktionens udbringningsarealer. 
 
 
 
Vurdering 
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Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
Det vurderes, at der ikke udvaskes mere kvælstof i efter-situationen i forhold til før-
situationen, fordi alle udbringningsarealerne er landbrugsarealer, der også tidligere har 
været intensivt dyrket og gødet med den mængde husdyrgødning, som harmonikravet 
tillader. 
 
Da det vurderes, at der ikke sker forøget udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealer 
i forhold til før-situationen og med henvisning til afsnittet om ”Beskyttet natur” – ”Vand-
løb og målsatte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil ændre til-
stand i negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Bredegård. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen kan kun i særlige tilfælde 
skærpe kravene i forhold til lovgivningens generelle beskyttelsesniveau. 
 
Aabenraa Kommune finder ikke, at der er sådanne særlige forhold i den konkrete sag, 
som kan begrunde en fravigelse fra det generelle beskyttelsesniveau vedr. ni-
trat/kvælstof til overfladevand. 
 
Overfladevandet er p.t. beskyttet af de generelle regler om nitratklasser, 2 m dyrknings-
frie bræmmer mod vandløb og søer, og forbud mod at udbringe flydende husdyrgødning 
på arealer, der skråner mere end 6 grader mod vandløb, søer og fjorde. Desuden beskyt-
ter vilkårene i afsnit 7.2 brinker og åvand mod næringsstoftilledning. 
 
For at sikre de beskyttede vandløb mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer samt øget sandvandring, som vil påvirke eksem-
pelvis laks og snæbels (bilag IV-art) leve- og ynglesteder blandt andet ved tilsanding af 
gydegrus, og dels for at sikre anvendeligheden af vandløb som spredningskorridorer for 
områdets dyre- og planteliv, samt for at sikre leve- og rastesteder for bilag IV-arter 
(herunder eksempelvis padder) samt til beskyttelse af habitatområdet Vadehavet, stilles 
der vilkår om 2 meter dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmmer langs de beskyttede 
vandløb, der grænser op til ejendommens udbringningsarealer og som ikke i forvejen er 
pålagt 2 meter bræmmer jf. vandløbslovens § 69. 
På følgende marker skal der etableres 2 meter dyrkningsfri bræmmer op til de beskytte-
de vandløb: mark nr. 25-0, 06-0, 08-0 og 09-0 (jf. fig.13). Vilkår herom er stillet i afsnit 
7.2. 
 
Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og hand-
leplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder. Ved gennemførelse af 
den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og miljøtilstand. Kom-
munen afventer pt. statens insatsplaner (som angiver hvilken indsats, der er nødvendig 
for at opnå god tilstand).  
Kommunen skal lave handleplaner (som angiver, hvad der skal ske af naturgenopretning 
o. a.) i 2010. Når udkast til planer og endelige planer foreligger, skal kommunen inddra-
ge disse i vurderinger af konsekvenser af produktionsudvidelser på husdyrbrug. 
 
Aabenraa Kommune stiller på baggrund af ovenstående ingen yderligere vilkår i forhold 
til at beskytte vandløb, søer og havområder. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at risikoen for udledning af nitrat til overfladevand fra ud-
bringning af husdyrgødning fra Bredevadvej 41 er begrænset. 
 
Vilkår 
Åbenrå Kommune stiller ikke yderligere vilkår ift nitrat til overfladevand – vandløb, søer 
og kystvande - ud over de allerede stillede vilkår i afsnit 7.2. 
 
 



 

 

75 

Åbenrå Kommune stiller ingen særlige vilkår ift nitrat til overfladevand – vandløb, søer og 
kystvande. 

7.4 Nitrat til grundvand 
 
Redegørelse 
Bedriften har ingen udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder. 
 
Vurdering 
Bredegård har ingen udbringningsarealer beliggende indenfor nitratfølsomme indvin-
dingsområder. Aabenraa Kommune vurderer derfor, at Bredevadvej 41 ikke skal have 
særlige vilkår vedr. nitrat til grundvandet. 
 
Vilkår 
Åbenrå Kommune stiller ingen særlige vilkår vedr. nitrat til grundvand. 
 
 

7.5 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, fordi fosfor transporteres via vandløb til søer og 
marine 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 3 forhold:  

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

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

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

 
Fosfor bindes typisk hårdt i jorden, men jordens evne til at binde fosfor er ikke ubegræn-
set. Derfor er det vigtigt for at undgå fremtidige miljømæssige problemer med fosfor, at 
sikre en rimelig balance mellem tilført fosfor og den fosfor der fjernes af afgrøderne. 
Hvor der tilføres mere fosfor end planterne optager er der tale om et fosforoverskud. 
 
Hovedparten af fosfor-tabet sker fra kuperede marker i omdrift langs vandløb og fra 
drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens p-tal (mængden af opløst fosfor i jordvan-
det) er højt kan der være et stort fosfortab via sprækker til dræn eller grundvand. Hu-
musjords evne til at binde fosfor er mindre end sandjords og især lerjords evne, og der 
vil derfor være større risiko for fosfortab fra humusjord 
 
I ”lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” og tilhørende Bekendtgørelse er der 
fastsat generelle beskyttelsesniveauer i forhold til forforoverskud, der gælder for husdyr-
brugsprojekter med udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, der afvander til 
Natura 2000 vandområder, der er overbelastet med fosfor. Kortværket, der angiver disse 
Natura 2000 områder, som er overbelastet med fosfor omfatter ikke oplandene til de 
søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter, men hvis beliggenhed ikke kendes 
endnu. 
 
Kravet til fosforoverskuddet på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, der 
afvander til Natura 2000 vandområder, overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
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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. 
 
Det fremgår af lovgivningen, at det fastsatte beskyttelsesniveau som udgangspunkt er 
tilstrækkeligt til at sikre overensstemmelse med habitatdirektivforpligtelserne. Kommu-
nen kan dog i ganske særlige tilfælde skærpe kravene i forhold til lovgivningens generelle 
beskyttelsesniveau. Vadehavet er i henhold til kortværket i lovgivningen ikke udpeget 
som sårbart overfor fosfor. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 30,7 kg fosfor/ha til markerne i ansøgt drift. Den samlede tilførsel er på 
3863 kg P. Der fraføres 22,5 kg P/ha. Arealerne får derved et fosfor overskud på 8,2 kg 
P/ha, svarende til et samlet forforoverskud på 1032 kg P på ejede/forpagtede udbring-
ningsarealer. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 282 kg fosfor fra bedrif-
ten. 
 
Ca. halvdelen af udbringningsarealerne på Bredevadvej 41 er lavbundsarealer omfattet af 
fosfor-regulering. Men dels er udbringningsarealerne ikke detailafvandede, og dels af-
vander de ikke til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor. Derfor er ingen 
af udbringningsarealerne beliggende i fosforklasse 1-3, og der stilles ikke krav til fosfor-
overskuddet.  
 
En del af udbringningsarealerne grænser op til beskyttede vandløb, og et mindre areal 
gennemskæres af et beskyttet vandløb. Alle vandløb i området afvander til Vadehavet.  
Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 
2000, der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk, er overbelastet med fosfor. 
Derfor skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på be-
driften. 
Fosfortab pga. vanderosion ved overskudsnedbør, og nedbrydning af brinkerne i vandlø-
bene forebygges dels af de generelle regler om 2 m bræmmer, og dels ved påpasselig-
hed ved oprensning af afvandingsgrøfter. Uddybning af vandløb i henhold til Vandløbslo-
ven er mht. okker og fosfor ikke ønskelig, og kan være i strid med § 3 i naturbeskyttel-
sesloven. Udbringningsarealerne ligger i terrænklasse 1 (0-6 graders terrænhældning), 
og terrænnets hældning vurderes generelt ikke at øge risikoen for overfladetab af fosfor. 
 
I Gåskær er der ikke beskyttede søer/vandhuller på udbringningsarealerne. På Bredevad-
vej´s matrikel 181 er der én sø beliggende på udbringningsareal (mark 17 ), og én sø 
beliggende i beskyttet eng, som ikke er medregnet i udbringningsareal. 
Bedriftens arealer afvander ikke til målsatte søer. 
 
Ingen udbringningsarealer på Bredevadvej 41 afvander direkte til kystvande. 
 
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 er drænede eller grøftede, eller afvander 
til fosfor følsomme Natura 2000 områder i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk. 
Fosfor tilført udbringningsarealerne er derfor reguleret af de almindelige harmoniregler.  
 
Vilkår 
Åbenrå Kommune stiller ingen særlige vilkår mht fosfor til vandløb, søer og kystvande. 
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7.6.1 Natura 2000 vandområder 
 
Redegørelse 
Bedriftens udbringningsarealer afvander til Vidå systemet og Vadehavet.  
I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, der udgøres af habi-
tatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, og fuglebeskyttelsesom-
råde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttelsesområde F60 
Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, samt Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet 
og Ramsarområde 27. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat- og fuglebeskyttelses-
områder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterko-
gen, Fuglebeskyttelsesområderne F63 Sønderådal, F60 Vidå, Tøndermarsken og 
saltvandssøen, F57 Vadehavet og Ramsarområdet 27 indeholder følgende naturtyper og 
arter: 
 
Naturtyper: 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydebladsplanter eller vandaks 
3260 Vandløb med vandplanter 
 
Arter: 
snæbel, flodlampret, bæklampret, dyndsmerling, mosehornugle, rørdrum, sortterne, rør-
høg, hedehøg, spidsand, skeand, pibeand, grågås, kortnæbbet gås, bramgås, almindelig 
ryle, islandsk ryle, hvidbrystet præstekrave, hvid stork, engsnarre, pibesvane, sangsva-
ne, lille kobbersneppe, blåhals, brushane, hjejle, strandhjejle, plettet rørvagtel, klyde, 
fjordterne, gravand, krikand, mørkbuget knortegås, lysbuget knortegås, sandløber, sand-
terne, strandskade, dværgmåge, sortand, stor regnspove, edderfugl, dværgterne, hav-
terne, splitterne, hvidklire og 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). 
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-
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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. 
 
Lovgivningen stiller krav om begrænsning af tilførsel af kvælstof og fosfor til overflade-
vand, hvis et husdyrbrug, der ønskes etableret, ændret, eller udvidet, har udbringnings-
arealer, der afvander til særligt sårbare vandområder i Natura 2000-områder. For land-
brug, der afvander 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 eller i oplande til Natura 2000 
områder overbelastet med fosfor.  
 
Ingen af udbringningsarealerne eller aftalearealerne ligger indenfor områder, der er ud-
peget som nitratklasse 1, 2 eller 3 eller i oplande til Natura 2000 områder udpeget som 
overbelastet med fosfor. Der er således, i hht. lovgivningens beskyttelsesniveau for nitrat 
og fosfor til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealer-
ne. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre overensstemmelse med habitatdi-
rektivforpligtigelserne. Kommunen kan kun i særlige tilfælde skærpe kravene i forhold til 
lovgivningens generelle beskyttelsesniveau. 
Dog skal det vurderes, om et projekt (ansøgning om miljøgodkendelse) i sig selv, eller i 
sammenhæng med andre projekter, kan påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt 
pga. nitratudvaskning. Fosfortab til Natura 2000 vandområder skal vurderes ud fra en 
risikovurdering for overfladetab (Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om 
miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009).    
 
Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og hand-
leplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder. 
Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og 
miljøtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 
Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. 
usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vand-
plan 2015. Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring 
for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. 
 
 
Vurdering 
Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. nitratudvask-
ning? 
Udbringningsarealerne ligger i hovedopland Vidå/Kruså, som er et grænseoverskridende 
vanddistrikt. Delopland Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. Det 
danske delopland Vidå er på ca. 1075 km2 og det tyske delopland er på ca. 254 km2. I 
basisanalysen til Vadehavet er oplandet til Lister Dyb opgivet til i alt 161.370 ha. Brede-
vadvej 41´s udbringningsarealer udgør 125,84 ha. Dvs at udbringningsarealerne udgør 
ca. 0,08 % af opland til Lister Dyb, og ca. 0,1% af deloplandet til Vidå. 
Det vurderes på den baggrund, at projektet i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 
vandområdet væsentligt. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000-områder væ-
sentligt pga. nitratudvaskning? 
Udbringningsarealerne til Bredevadvej 41 er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 
2000-områder” med et N-reduktionspotentiale på 76-100% (ifølge www.miljoeportal.dk). 
Hele området i det midterste Sønderjylland har et højt reduktionspotentiale, men områ-
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det mod Åbenrå og østkysten har et meget lavt N-reduktionspotentiale (0-50 %), og om-
rådet mod Tønder og vestkysten har et forholdsvis lavt reduktionspotentiale (51-75%). 
Et højt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsivende kvælstofforbindel-
ser omdannes til luftformet kvælstof inden de når grundvand eller vandløb.  
Selvom Bredevadvej 41 ligger i et opland til et sårbart Natura 2000-område, så vurderer 
Åbenrå kommune, at de generelle harmoniregler sammen med et højt N-
reduktionspotentiale gør, at projektet i sammenhæng med andre projekter ikke påvirker 
Natura 2000-vandområder væsentligt. 
 
Aabenraa Kommune finder ikke, at der er sådanne særlige forhold i den konkrete sag, 
som kan begrunde en fravigelse fra det generelle beskyttelsesniveau vedr. nitrat og fos-
for til overfladevand.  
 

7.6.2 Natura 2000 natur 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealet mark 27-0 i Gåskær ligger i internationale naturbeskyttelseområde,  
(EF-fuglebeskyttelsesområde F62: Tinglev Sø og Mose, Ulvemose, Terkelsbøl Mose Mark 
27-0 er et udbringningsareal i omdrift. 
Udbringningsarealerne mark 26-2 og 26-1 i Gåskær ligger op ad, men ikke i, det samme 
internationale naturbeskyttelsesområde. 
 
Natura 2000-området er § 3 beskyttet natur. Der er p.t. ikke udpeget § 7-beskyttet na-
turområder i mosen, men det formodes at der forekommer naturtyper, især”Nedbrudt 
højmose” og ”Hængesæk”, som vil have karakter af § 7-områder. Efterhånden som om-
råderne i Terkelsbøl Mose og Ulvemose bliver besigtigede, og der foreligger basisanaly-
ser, vil det kunne udløse bufferzoner ift Husdyrlovens § 7, 
 
Natura 2000-området er EF-fuglebeskyttelsesområdet F62: Tinglev Sø og Mose, Ulvemo-
se, Terkelsbøl Mose.  
Området dækker ca. 304 ha og består af to delområder, som ligger med ca. 3 km af-
stand. Den del af området, som anlægget ligger nærmest er Terkelsbøl Mose (Ulvemo-
se). 
 
Terkelsbøl mose (Ulvemosen) er afvandet gennem systemer af grøfter. Afvandingen er 
blevet dårligere de seneste årtier, da arealerne i og omkring moserne har sat sig, som 
følge af koldforbrænding af tørven. Mosen er stærkt tilgroet af birk, pil og græsser som 
følge af afvandingen. Den vestligste del af Terkelsbøl Mose kan karakteriseres som fugtig 
pilemose, længere østpå fremstår mosen mere åben – dog temmelig overgroet med især 
birk, tørst og bævreasp. De fugtige tørvegrave er typisk bevokset af lysesiv, tagrør og 
dunhammer. I små områder af Terkelsbøl Mose, dvs. i de fugtige tørvegrave er der po-
tentielle regenerationsmuligheder for tørvemosser/spagnum.  
 
Udpegningsgrundlaget for begge delområder af fuglebeskyttelsesområdet F62 er Rørhøg 
og Hedehøg. Ingen af fuglene er registreret ynglende ifølge Dansk Ornitologisk Forening, 
2006. 
Rørhøgene yngler i rørskove i moser og ved søer. Føden søger de over rørskoven og i det 
åbne land over dyrkede marker med vintersæd samt udyrkede områder med enge. Føden 
består hovedsageligt af mus og småfugle. 
Hedehøg yngler på heder i hedemoser, i klitlandskaber og i marskområder, hvor fore-
komsten af træer er minimal. I stigende grad yngler de også på dyrkede arealer i vinter-
afgrøder. I årene 2004-2008 gennemførtes et særligt projekt for at redde hedehøgens 
reder på markerne fra at blive ødelagt under høstarbejdet. Føden findes i store og åbne 
udyrkede områder med hede og enge med vedvarende græs. Føden består af smågnave-
re, småfugle, krybdyr og større insekter.  
Muligheden for uforstyrrede steder til placeringen af reden er vigtig for, at et område er 
egnet som ynglested for både rørhøg og hedehøg. 
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Begge arter kan hjælpes ved at genoprette tidligere egnede yngle- og levesteder, herun-
der retablering af en mere naturlig hydrologi i drænede moser og andre vådområder.  
I Terkelsbøl Mose udgør tilgroning en trussel mod områdets naturværdi for de udpegede 
fugle. Tilgroningen er forårsaget af dræning og kan forstærkes af luftbåren kvælstofbe-
lastning, der medfører at en relativt tør mosebund vil gro til hurtigere end normalt. Bag-
grundsbelastningen i området er høj og ligger på ca. 16-20 kg N/ha/år og overskrider 
mosenaturtypernes tålegrænser. 
 
Vurdering 
Der er bl.a. i afsnit 7.2 redegjort for Natura 2000 området, og risiko for luftbåren kvæl-
stofbelastning fra anlæg og udbringningsarealer. 
Trusler mod Natura 2000 området ”Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose” er 
ifølge basisanalyse (www.vandognatur.dk) 

• Den luftbårne kvælstofbelastning, som overskrider tålegrænserne for mose-
naturtyperne betydeligt, og medfører tilgroning af tør mosebund 

• Tilgroning med vedplanter, som truer Hedehøg og Rørhøgs levesteder 
• Afvanding og kunstig lav vandstand, som fremskynder tilgroning med vedplanter 
• Ikke hjemmehørende arter; især mink 

Udvaskning og transport af kvælstof og fosfor fra udbringningsarealer til moseområderne 
nævnes ikke som en trussel i basisanalysen, og vurderes at være af begrænset betyd-
ning ift. de øvrige trusler. 
 
Vilkår 
Der er i afsnit 7.2 stillet vilkår, som skal begrænse den direkte ammoniakpåvirkning fra 
udbringningsarealerne til kvælstoffølsomme moser. Derudover stilles ingen vilkår i for-
hold til Terkelsbøl mose.. 

7.7 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 2 m dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen). 
Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse 
af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede 
vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
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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. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, dog er den fåtallig i Jylland vest for israndslinien. Den yngler i solåbne vand-
huller med rent vand men kan uden for yngletiden opholde sig i dybere vandhuller og 
vandhuller med forurenet vand. På land kan den findes nær vandhuller under væltede 
træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Mark-
firbenet træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter 
overdrev, råstofgrave, stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og 
tættere vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. 
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Grøn mosaikguldsmed. I Sønderjylland forekommer den lokalt bl.a. ved kanaler i Tøn-
dermarsken og omkring Tinglev Sø. Arten yngler kun i søer, damme og kanaler med fo-
rekomst af krebseklo i to meget forskellige typer af natur: 
 

• søer og moser, der ikke er for næringsrige, og hvor solen kan skinne ned på 
vandfladen. Ofte i skov.  

• kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, som ligger helt åbent og har et rigt 
planteliv. 

Hunnen lægger æggene ved indboring i blade af krebseklo. 

Trusler imod arten er næringsberigelse og sløjfning af vandhuller, udsætning og fodring 
af fisk samt vandstandssænkning. 
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Da arten forekommer i Tinglev mose formodes det at den også kan forekomme i Terkels-
bøl mose, som minder om Tinglev mose og kun ligger ca. 3 km nordligere. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som grøn frø, lille vandsalamander og skrubtudse, der ikke er opført på Habitatdirekti-
vets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de samme be-
tragtninger, som nævnt under padderne ovenfor. 
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene i denne miljøgodkendelse og 
generel lovgivning overholdes, at driften af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på 
ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger 
eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle 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. 
 
Vilkår 
Der stilles ikke særlige vilkår vedr. påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttel-
seskrav (bilag IV) 
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8 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi 
 
Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet1, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektive teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for 
miljøet som helhed. 
 
Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der 
søges om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring. For krav til eksisterende 
dele af anlægget skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastsæt-
tes i en miljøgodkendelse foranlediget af en udvidelse eller ændring. 
 
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-
relsen. 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 
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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 § 11 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 § 11 lægges der op til, at redegørelsen blot 
kan centreres om de staldsystemer og miljøteknologier, hvor der er udarbejdet BAT-
blade.  
 
Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedste tilgængelige staldteknologier 
skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret således, at den kommer til at 
leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem.  
 
Oplysninger i BAT-redegørelse  
 

• 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 

 
Der skal redegøres for hvorvidt teknologier valgt inden for de enkelte områder, lever op 
til niveauet for BAT. Gennemgangen skal omfatte både de eksisterende og nye dele af 
anlægget. Redegørelsen skal endvidere indeholde et resumé af de væsentligste eventuel-
le alternativer, som ansøger har undersøgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor 
der eventuelt er fravalgt løsninger, der er miljømæssigt bedre.  
  
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 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20032.  
 
Det fremgår af husdyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen 
af en ansøgning om godkendelse efter § 11 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af 
den bedste tilgængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgæn-
gelige teknik. Da der i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der 
redegøres for anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 

                                                 
2 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet og i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes. 
 
Tabel 17 Oversigt og BAT 

BAT områder 
Afsnit med redegørelse, vurdering og 

vilkår 

Management Se nedenstående 

Foder Se afsnit 4.3 

Staldindretning Se afsnit 4.1 

Forbrug af vand og energi Se afsnit 4.4 

Opbevaring/behandling af husdyrgødning Se afsnit 5.2 og 5.6 

Udbringning af husdyrgødning Se afsnit 5.2 

Affald Se afsnit 4.9 

Reduktion af ammoniakemission Se afsnit 4.1, 4.3, 5.2,  

Reduktion af udvaskning af nitrat Se afsnit 7.3 og 7.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor Se afsnit 7.5 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte hændelser Se afsnit 4.9 

 
Management 
 
På ejendommen er der tre ugers drift, med plan over hvad der skal laves hver dag.  
Jan Olesen og eventuelle medarbejdere holder sig løbende orienteret om den nyeste vi-
den inden for udendørs svinehold, med hensyn til fodring, dyrevelfærd og minimering af 
miljøbelastningen. 
Der laves plan for flytning af hytter til frilandssøer som beskrevet i byggeblad for uden-
dørs sohold. 
 
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. Ved at strø godt i stal-
denne, og ved hyppig skrabning af det faste gulv skabes et godt  staldmiljø for dyrene. 
 
Med den nye overdækkede møddingsplads forebygges optimalt mod tab af næringsstoffer 
fra den faste gødning. 
De åbne stalde uden mekanisk ventilation bidrager ligeledes til et godt  og tørt staldkli-
ma, og den naturlige ventilation giver en diffus lugtpåvirkning af omgivelserne. 
Den nye slagtesvinestald bevirker, at slagtesvinene ikke skal transporteres til en anden 
bedrift, og energiforbruget til transport reduceres. 
 
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 logbog over flydelaget på gyllebeholderne. 
 
Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men vand- og 
energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
 
Der vil blive udarbejdet en beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld 
med olie, gylle, brand mv. er beskrevet. 
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Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparationer og vedligeholdelse. I løbet af 
dagen holdes anlægget under opsyn og hver dag foretages inspektionsrunder på ejen-
dommen for tjekke foderanlæg, drikkekopper, el-installationer, mv. Der foretages løben-
de service på anlæggene efter behov. 
 
Vurdering 
I henhold til BREF er godt landmandskab er en vigtig del af BAT herunder bl.a. at have 
en nødfremgangsmåde til håndtering af ikke planlagte hændelser, iværksætte reparati-
ons- og vedligeholdsarbejde. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at BAT indenfor management er opflydt, idet der udarbej-
des en beredskabsplan, og dyr og tekniske anlæg holdes under opsyn i løbet af dagen,  
 
 
Vurdering 
Samlet vurdering 
En miljøgodkendelse på Bredegård efter lovens § 11 kræver, at kommunen vurderer, om 
de anvendte teknologier lever op til niveauet i Miljøstyrelsens BAT-(bygge) - blade. BAT 
står for ”bedst tilgængelige teknik til reduktion af ammoniakfordampning og lugt”. 
 
Der findes ikke BAT- blade for svineproduktion på dybstrøelse, og heller ikke for svine-
produktion på friland. 
 
Slagtesvineproduktionen i henholdsvis ny slagtesvinestald (ansøgt drift) og i sygestald 
lever op til BAT-byggebald ”Delvis spaltegulv ved 1/3 spaltegulvsareal” gr.nr. 106.04-52, 
dato: 15.03.2004, revideret 26.10.2004 (slagtesvin). 
 
Landbrugets byggeblad, arkivnr. 95.03-02, udgivet januar 1993 og revideret juli 2002 
beskriver love og vejledninger vedr. ”Indretning og drift af udendørs sohold”, og denne 
godkendelse indeholder vilkår, som sikrer, at produktionen på Bredegård fortsat lever op 
til dette byggeblad. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte slagtesvineproduktionen på Bredegård 
(§11) lever op til  Miljøstyrelsens BAT-(bygge) - blade.  
For Bredegårds hold af smågrise, polte og søer eksisterer (endnu) ikke BAT-(bygge) - 
blade, men der er omhyggeligt redegjort for ejendommens praksis, som vurderes at 
værne om miljø og dyrevelfærd med bedst mulige teknik/metode. 
 
Aabenraa kommune vurderer, at den i redegørelsen oplyste praksis angående manage-
ment, foder, forbrug af vand og energi, opbevaring af husdyrgødning og udbringning af 
husdyrgødning lever op til BAT. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen systematisk er sket en gennemgang 
af, om de teknologier, der er valgt indenfor de enkelte områder, lever op til niveauet for 
BAT, og at bedriften anvender den bedste tilgængelige teknik. 
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11 Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der laves gødningsregnskab, markplaner og gødningsplaner som loven kræver.  
 
Egenkontrolprogrammet fra frilands-konceptet overholdes. Som leverandør til Friland A/S 
skal man godkendes af Dyrenes Beskyttelses uvildige kontrolorgan for at blive autorise-
ret. Mindst én gang årligt modtager bedriften et uanmeldt kontrolbesøg, og følgende do-
kumenter skal være til rådighed for kontrollen, og forefindes på bedriften:  

a. Ajourført staldblok 
b. Markplaner 
c. Indlægssedler og følgesedler 
d. Staldoversigt med mål og arealer 
e. Dyrlægerapporter og journaler 
f. Tilbageholdelsessedler 
g. Fakturaer fra foderindkøb og dyrlæge 
h. Kvartalsvis udskrift over flytning af grise 

  
Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderne. 
 
Der udarbejdes en plan for flytning af hytter til frilandssøer som beskrevet i byggeblad 
for udendørs sohold. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at egenkontrol og dokumentation er dækkende.  
 
Vilkår 

63. Al dokumentation, der direkte eller indirekte kan være med til at beskrive 
husdyrbrugets påvirkning af natur og miljø, skal opbevares i mindst 5 år 
og forevises Aabenraa Kommune på forlangende. Denne dokumentation 
skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i denne 
miljøgodkendelse er overholdt. 

64. Til dokumentation for at vilkår vedrørende produktionsniveauer er over-
holdt, skal der opbevares kvitteringer for indkøb af dyr, slagteriafregnin-
ger og årsopgørelser fra slagteriet og andre kvitteringer for afsatte og 
indkøbte dyr. 

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

66. Gyllebeholderne skal tømmes én gang om året, hvor de skal gennemgå et 
visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen registre-
res i logbogen 

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

68. Følgende skal registres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften: 
• hvornår der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og hvornår 
• hvornår der er foretaget rengøring/desinfektion af staldene, med  

hvilke midler og hvordan 
69. Der skal foreligge en årsplan for flytningen af foderpladser og hytter, som 

kan forevises i forbindelse med miljøtilsyn.  
70. Gødningshuset skal tømmes for gødning én gang årligt, hvor det skal gen-

nemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunkt for gennemgang 
skal noteres i driftjournalen. 

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



 

 

88 

 

12 Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljø-
godkendelse af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af lovens § 76 påkla-
ges til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Planta-
gevej 4, 6330 Padborg eller til post@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender umiddel-
bart 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 5. maj 2010 i Lokalbladet Budstikken. En 
evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den 2. juni 2010 in-
den for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage over denne § 11 stk. 2 miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning med 
mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

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

• Ansøger Jan Olesen, Bredevadvej 41, 6372 Bylderup-Bov 
• Nabo Mai-Britt Lene Rosanes Schroll, Bredevadvej 37, 6372 Bylderup-Bov 
• Nabo Benny Olsen, Bredevadvej 38, 6372 Bylderup-Bov 
• Nabo Peter Beck Jürgensen, Bredevadvej 33, 6372 Bylderup – Bov og ejer af Bre-

devadvej 37, 6372 Bylderup – Bov. 
• Nabo og bortforpagter af arealer Bent Jørgensen, Bredevadvej 45, 6372 Bylderup-

Bov 
• Nabo Anita Vejrup Nielsen, Bredevadvej 46, 6372 Bylderup-Bov 
• Bortforpagter af arealer Christian Lorenzen, Gåskær Byvej 4, 6392 Bolderslev 
• Bortforpagter af arealer Albert Johannesen, Bredevadvej 30, 6372 Bylderup-Bov 
• Gylleaftalearealer Jørgen Larsen, Julianehåbvej 9, 6360 Tinglev 
• Ejer af arealer til naboskel hvortil der søges dispensation Christian Bucka, Løgum-

klostervej 57, 6372 Bylderup - Bov 
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• Planteavlskonsulent Per Lousdal, Landbrugsrådgivning Syd, Landbocentret, Niels 
Finsensvej 20, 7100 Vejle 

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

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

 
 

 
Klageberettigede naboer er regnet som beboere indenfor konsekvensområdet for 
lugtemission, beregnet ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af 
lugtgener fra virksomheder ved formlen: L = 1,6 (Q) 0,6, hvor Q er kildestyrken i LE/s. 
 
Q er i regnearket i ansøgningen om miljøgodkendelse for Bredevadvej 41 aflæst til at 
være 20006,61 LE/s. L (radius af konsekvensområdet) er derefter beregnet til 609,3 m 
for Bredevadvej 41. 
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13 Bilag  
1. Ansøgningsskema, § 11 stk. 2 stk. 3 godkendelse, skemanr. 4979, version 8, ge  

nereret den 20.januar 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 20.  
januar 2010 

1.1 Tegning over ny slagtesvine- og drægtighedsstald 
a. Tværsnit ny stald 
b. Oversigt drægtighedsstald 
c. Oversigt slagtesvinestald 
d. Tværsnit spalter og gyllekanal 

1.2 Situationsplan 1:1000. Oversigt over staldbygninger, drikkevandsboring,  diesel- 
     tank og døde dyr     
1.3  Kapacitetsberegning fra den 20.10.2009 
1.4 Transportveje for gylle, og udbringningsarealer  
1.5  Interne transportveje 
1.6 Afløbsplan 
1.7 Situationsplan 1:3000. Arealer med frilandssøer 
1.8 Fuldmagt 
 
2. Konsekvensområde for lugt 
 
3. Kort der viser ejere af arealer, hvortil der søges dispensation til naboskel 

 






























































































































































