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Ikke- teknisk resumé 
Beskrivelse af det ansøgte: 

Kirkevej 4 ved Jacob Lykke Eriksen ønsker at søge om en ny miljøgodkendelse da der ønskes en mere 
flexibel godkendelse end hvad ejendommen har i dag. Efter at den nye husdyrbruglov trådte i kraft i 2017 
stilles der ikke længere vilkår om antal dyr men derimod til antal kvadratmeter. Det vil fremadrettet være 
dyrevelfærdskrav der afgør hvor mange dyr der må være i staldene. Der søges samtidig med godkendelse af 
eksisterende stalde om godkendelse af tilbygning til eksisterende toklimastald. 

Ejendommen har en §12 miljøgodkendelse fra 16. juli 2016 og en afgørelse om skift i dyretype fra 5. 
december 2016, hvori der gives tilladelse til 1.060 årssøer og 34.569 smågrise.  

Man har siden godkendelsen blev givet fået ny viden om lugt og ammoniak, og derfor ved man nu at det 
ikke er antallet af dyr på en ejendom der giver anledning til lugt og ammoniak, men derimod antallet af 
kvadratmeter staldareal, kaldet produktionsareal.  

Det samlede produktionsarealet på Kirkevej 4 vil fremadrettet være 4.324 m2. Produktionsarealet udvides 
med en tilbygning til eksisterende toklimastald med 900 m2 produktionsareal. Flere af de eksisterende 
klimacontainere er fjernet, disse indeholdte 260 m2 produktionsareal. 

Ansøgtes forventede virkning på miljøet: 

Bygninger med besætning, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til bl.a.: 
-Ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg. 
-Forbrug af vand, energi. 
-Anvendelse af bedste tilgængelige teknik. 
-Opbevaring og bortskaffelse af bl.a. affald og kemikalier. 
-Landskabelige og kulturhistoriske forhold. 

Ejendommen er beliggende nord for Klovborg. Lugtberegningen viser, at afskæringskriterierne for lugt i 
forhold til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og byzone er overholdt. Afskæringskriterierne for lugt er de 
maksimale lugtemissioner der må forekomme ved nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone. Lugt 
opgøres i OU/s eller LE/s. 

Når et anlæg godkendes med eksisterende bygningsmasse og evt. udvidelse (nybyggeri) skal anlægget leve 
op til BAT som betyder ”Bedst tilgængelige teknologi” i forhold til ammoniakfordampningen fra det 
samlede anlæg.  Anlægget overholder kravet til BAT som er et krav på 4.323 kg N/år, der er beregnet en 
årlig fordampning på 4.303 kg N/ha. 

Der findes ingen næringsfattige og kvælstoffølsomme terrestriske naturtyper såsom 
højmoser og større overdrev, indenfor 1 km afstand fra anlægget. De § 3-beskyttede 
naturområder der findes indenfor 1 km fra anlægget, er alle næringsrige vandhuller 
eller hede, som ikke vurderes at blive påvirket væsentlig af udvidelsen. Udenfor 1000 m fra anlægget 
vurderes merbelastningen med kvælstof at være af en størrelsesorden, hvor den hverken i sig selv eller i 
kumulation med andre påvirkninger kan medføre en væsentlig påvirkning af kvælstoffølsomme naturtyper. 
Der er lavet beregninger der bekræfter dette.  

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet: 

Produktionen overholder alle gældende normer for:  
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 opbevaring og udbringning af gylle 
 håndtering af spildevand og affald 
 Støj-, støv-, og lugtbelastning af omgivelser m.v.  

 
Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
tilfredsstillende.  
Det vurderes, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse 
forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Desuden vurderes det, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives 
uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes.  

Beskrivelse af det ansøgte 
Projektbeskrivelse 
Der søges om en godkendelse efter §16 a i LBK 520 af 01/05/2019 til eksisterende stalde samt en tilbygning 
til eksisterende toklimastald. Ejendommen er tidligere godkendt til opførelse af to nye staldbygninger nord 
for de eksisterende bygninger samt en gyllebeholder med teltoverdækning, denne udvidelse blev ikke 
realiseret. På ejendommen har der tidligere været opsat 6 klimacontainere, 4 af disse klimacontainere er 
fjernet fra ejendommen og ønskes erstattet af en ny tilbygning til eksisterende toklimastald. Herunder ses 
et kortudsnit med angivelse af eksisterende bebyggelse, ny bebyggelse samt fjernet bebyggelse. 

 

Der vil samlet på ejendommen være et produktionsareal på 4.324 m2 
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Jacob Lykke Eriksen driver ud over denne ejendom følgende ejendomme med svineproduktion: 

Tyrstingvej 1 8740 Brædstrup Slagtesvin 
Silkeborgvej 50 8740 Brædstrup Smågrise & Slagtesvin 
Hamborgvej 7 8740 Brædstrup Smågrise 
Malundvej 12 8765 Klovborg  Smågrise 
Tyrstingvej 39 8740 Brædstrup Slagtesvin 
Stenkærvej 5 8740 Brædstrup Søer 
Tyrstingvej 28 8740 Brædstrup Søer 
Åstruplundvej 9 8740 Brædstrup Slagtesvin 
Hårupvej 24 Føvling 8740 Brædstrup Slagtesvin 
Dalbækvej 5 Ring 8740 Brædstrup Søer, smågrise og slagtesvin 
Løvevej 44 8654 Bryrup  Søer, smågrise og slagtesvin  
Hamborgvej 10 8740 Brædstrup Smågrise 
Skovslundvej 3 8740 Brædstrup Søer 
Tranholmvej 16 8765 Klovborg Søer og smågrise 
Krondalvej 21 8766 Nørre Snede Slagtesvin 
Hovedgaden 35 7362 Hampen Slagtesvin 
Tranholmvej 12 8765 Klovborg Slagtesvin 
 
Ejendommen er ikke driftsmæssigt sammenhængende med ovennævnte. 

I baggrundsbemærkningerne til nugældende lov står følgende:  

Hvis der er et driftsfællesskab på tværs af ejendomme, vil det bl.a. indgå som kriterium for vurderingen af, 
om de skal vurderes samlet, om der er fællesanlæg. F.eks. anføres det, at fælles malkestald eller foderanlæg 
kan være et indicium for, at ejendommenes bygninger har en sådan teknisk sammenhæng, at de må 
betragtes som ét anlæg. Rørforbindelser vil derimod ikke i sig selv bevirke, at to bygningskomplekser 
betragtes som ét. Flytning af dyr mellem ejendomme inden for samme bedrift bevirker heller ikke sig selv, at 
flere staldanlæg skal vurderes under et. 

 

Kirkevej 4 har ikke andre anlæg tilknyttet samme ejendomsnummer.  

Kirkevej 4 har ikke fælles foderanlæg med andre anlæg. Der er særskilt registrering af vand- og elforbrug. 

Ejendommen er derfor ikke driftsmæssigt sammenhængende med andre. 

 

Der er ingen biaktiviteter på ejendommen som fx vindmøller eller biogasanlæg. 

 
 
Husdyrbrugets beliggenhed 
Husdyrbruget er placeret i landzone. Nærmeste enkeltbolig der ikke er noteret som landbrug, Kirkevej 5, 
ligger ca. 180 m syd for staldbygningerne. Nærmeste samlede bebyggelse i landzone er Horsensvej 65, 
samlet bebyggelse i landzone udløses af en beboelse hvor der ligger mere end 6 andre beboelse indenfor 
en radius af 200 m. Nærmeste område, som er udlagt til boligområde og byzone er Klovborg by mod syd, 
hertil er der ca. 535 meter.  
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Der ønskes i forbindelse med denne ansøgning at opfører en tilbygning til eksisterende toklimastald. 
Tilbygningen vil indeholde toklimastald til smågrise, af nedenstående kortudsnit fremgår placeringen af den 
nye tilbygning. Tilbygningen opføres i tilsvarende materialer og farver som det eksisterende anlæg og 
indpasses i ejendommens eksisterende bygningsmasse.  

 

Den nye tilbygning overholder de generelle afstandskrav. 

1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning. 

2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning. 

3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m², jf. dog stk. 2. 

4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej. 

5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed. 

6) 15 m til beboelse på samme ejendom. 

7) 30 m til naboskel. 

 

Opbevaring af foder 
Foder 
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På ejendommen benyttes hjemmeblandet foder. Korn opbevares i kornlade, bygning nr. 13. Bygning nr. 13 
fremgår af vedhæftede situationsplan. 
 
Energi- og vandforbrug 

Nudrift 
Årligt elforbrug 300.000 Kwh 
Årligt forbrug af vand 10.000 m3 
Årligt forbrug af olie/gas 0 liter 
Årligt forbrug af træpiller 150 tons 

 
Ansøgt 
Årligt elforbrug 350.000 Kwh 
Årligt forbrug af vand 12.000 m3 
Årligt forbrug af olie/gas 0 liter 
Årligt forbrug af træpiller 150 tons 

 
Der bruges primært strøm til ventilation, belysning, foderanlæg og gyllepumpning. Der sker en lille 
forøgelse af strømforbruget efter opførelse af den nye tilbygning til toklimastalden, samtidig er 4 af de 6 
eksisterende klimacontainere fjernet, der vil derfor ikke bruges strøm hertil. 
Det vurderes at strømforbruget, samlet for ejendommen, ligger indenfor et normalt niveau for en ejendom 
af denne størrelse. Ved fremtid udskiftning af fx lys eller ventilation vil der være fokus på valg af 
energirigtige løsninger. 
 
Spildevand 
Rengøringsvand fra stalde er ca. 200 m3 årligt der ledes til gyllebeholder.  
Der er ingen vaskeplads på ejendommen – vask af maskiner foregår på Skovslundvej 3, 8740 Brædstrup  
Den smule sanitært spildevand der er ledes til trixtank og sivedræn. 
 
Udover spildevand udledes der fra ejendommen overfladevand fra ejendommens bygninger. Vand herfra 
ledes til dræn.  
 
Reststoffer, affald og kemikalier 
Fast affald 
Generelt bemærkes, at al affald vil blive bortskaffet i henhold til kommunens affaldsregulativ. 
Beskrivelse af opbevaringsforhold og anslåede affaldsmængder i nudrift og ansøgt produktion er vist 
herunder. 
 
 Mængde nudrift  

(kg el. tons) 

Mængde ansøgt 

(kg el. tons) 

Opbevaring Bortskaffelse 

Forbrændingsegnet 
affald.  

ISAG kode: 19.00*    

Ca. 5 tons Ca. 5 tons Container på 
ejendommen. 

 

Containeren tømmes af 
godkendt firma. 

Jern 

ISAG kode: 23.00 

Tønde der fyldes 
i maskinhus. 

Tønde der fyldes i 
maskinhus 

Opbevares i 
maskinhus 

Køres til produkthandler 
Når tønden er fuld 
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Affald afskaffes så vidt muligt til genbrug.  
 
Olie- og kemikalieaffald 
Påfyldning, vask og rengøring af sprøjteudstyr: 
Der drives ikke markdrift fra denne ejendom, der vil derfor ikke være påfyldning og rengøring af 
sprøjteudstyr samt håndtering af sprøjtemidler på denne ejendom. 
 
 
Medicin opbevares i køleskab i stalden. Medicinrester opbevares i aflåst rum. Rester afhentes enten 
kommunalt eller leveres tilbage til dyrlæge.  
 
Der opbevares olie i følgende tanke:  
Fyringsolie, overjordisk tank på 5900 l placeret i maskinhuset. 
Dieselolie, overjordisk tank på 5900 l placeret i maskinhuset. 
Dieselolie, overjordisk tank på 1200 l placeret i maskinhuset. 
 
 
Der er ingen spildolie på ejendommen. 
 
Døde dyr 
Større døde dyr opbevares under kadaverkappe og mindre dyr i container, de afhentes af DAKA på 
Tranholmvej 15, 8765 Klovborg. Afhentningsstedet er valgt i god afstand fra naboer på et skyggefuldt sted. 
Der er fast tilkørselsvej for DAKA. 
 
Der er indgået aftale med DAKA om afhentning af døde dyr, der findes sted ca. 1 gang om ugen på 
hverdage.  
 
Det vurderes, at opbevaring af døde dyr lever op til kravene herom og det vurderes, at omkringboende 
naboer ikke vil blive generet af evt. lugt fra døde dyr. 
 
Husdyrbrugets nabopåvirkninger og tiltag der begrænser gener 
 
Lugt 
Den væsentligste lugt stammer fra staldene og spredes via ventilationssystemet. Nærmeste område, som 
er udlagt til boligområde og byzone er Klovborg by mod syd, hertil er der ca. 535 meter.  

 Der har ikke tidligere været problemer med klager fra naboer. 

Geneafstanden er beregnet til 187,8 m for nabo mod syd, 464,4 m for samlet bebyggelse mod vest og 611,9 
m for byzone mod syd. Den vægtede gennemsnitsafstand er til nabo 265 m, samlet bebyggelse 3127,6 m og 
byzone 614,7 m. og 656 m. 

I husdyrgodkendelse.dk er der udarbejdet lugtberegninger. Beregningerne viser at lugtgenekrav til enkelt 
beboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt.  
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Generel bekæmpelse af skadedyr 
Bekæmpelse af skadedyr fortages efter anvisninger fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 
I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som skal 
afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. 
Det vurderes, at der kan være en risiko for opformering af fluer og andre skadedyr. Det er derfor vigtigt at 
der opretholdes en god hygiejne, og daglig rengøring er en væsentlig parameter til bekæmpelse af fluer. 
Desuden er det vigtigt, at der foretages biologisk bekæmpelse af fluer i gyllekanalerne i alle staldafsnit. 
 
Fluegener 
Der holdes en høj hygiejnestandard i staldene.  
 
Rottebekæmpelse 
Bekæmpelse af rotter foretages efter anvisninger fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 
Desuden følges de forbyggende foranstaltninger, som er fastlagt i Bekendtgørelse om forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter (BEK nr. 1723 af 17/12/2017). 
Der er indgået serviceaftale med Kiltin der sætter kasser op og tilser dem. 
 
Vurdering 
Det vurderes at der er taget de nødvendige forholdsregler for rotte og skadedyrs bekæmpelse. 
 
Transport 
Der er etableret en tilkørselsvej til gårdanlægget fra Kirkevej. Det vurderes at der ved udkørsel fra anlægget 
er gode oversigtsforhold. 
 
Bemærkninger vedr. transporter: 
· Udbring af husdyrgødning sker over en begrænset periode primært i foråret. 
· Arealerne ligger i nærhed af ejendommen. 
· Ejendommen er beliggende centralt for udbringningsarealerne. 
· Udbringningsarealerne ligger tæt på ejendommen, hvilket nedsætter transporttiden og 
brændstofforbruget. 
· Transporter vil normalt foregå i dagtimerne, dog må der påregnes transporter ud over dagtimerne i 
forbindelse med sæsonbestemt arbejde ved eksempelvis ensilering, forårsarbejde, høst og efterårsarbejde 
i marken. 
· Transporter med husdyrgødning er sæsonbetonet i forhold til markarbejde. De øvrige transporter 
er jævnt fordelt over året. 
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· Døde dyr fjernes løbende fra ejendommen og køres til afhentningsplads på anden adresse. Herfra 
afhentes døde dyr via DAKA. Antallet af transporter af døde dyr vil ikke øges i forbindelse med udvidelsen. 
· Det tilstræbes at holde kørslen i spidsbelastningsperioderne inden for normal arbejdstid 
· Køretøjer vedligeholdes og tomgangskørsel undgås. 
 
 
 

Transporttype  Antal 
transport
er pr. år i 
nudrift  

Antal 
transporter 
pr. år i 
ansøgt drift  

Tidsinterval  Hyppighed  Forskel i 
antallet 
af 
transport
er  

Lastbilstransporter       

Foder 100 100 Indenfor normal 
arbejdstid 2 gang/uge 0 

Døde dyr 52 52 Indenfor normal 
arbejdstid En gang/uge 0 

Brændstof (fyringsolie) 2 2 Indenfor normal 
arbejdstid  0 

Gyllekørsel med lastbil 185 185 I sæson  0 

Smågrise ud 52 52 Indenfor normal 
arbejdstid En gang/uge 0 

Søer/Polte ind 52 52 Indenfor normal 
arbejdstid En gang/uge 0 

Søer ud 52 52 Indenfor normal 
arbejdstid En gang/uge 0 

Traktortransporter      

Gyllekørsler med traktor 100 120 

Kun arealer lige 
ved 
ejendommen 
uden kørsel på 
offentlig vej 

I sæson – 
koncentreret i 
foråret og lidt i 
efterår 

20 

Korn i høst 90 90 Kun i høst 14 dage per år 0 

I alt 685 705   20 

 
 
Vurdering 
Det vurderes at gener fra antal transporter vil være minimale på grund af anlæggets placering samt 
afstande til nabobeboelser. 
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Støj 
Beskrivelse af støjkilder 
Der kan forekomme støj fra: 

 Ventilationsanlægget 
 Kompressor 
 Højtryksrensere, som primært anvendes indendørs 
 Kornmølle i foderlade 
 Foderanlæg i foderlade 
 Traktordreven gyllepumpe 

 
De fleste støjkilder er placeret i lukkede bygninger. 
Herudover vil der forekomme støj ved transport til og fra ejendommen.  
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Støjkilde Placering Tidsinterval Tiltag mod støjkilder 
Ventilation På taget af stalden. 

Motor sidder indenfor. 
Alle døgnets 24 timer 
med varierende effekt 
over året.  

Anlægget er placeret 
inden døre og forventes 
derfor ikke at påføre 
omgivelserne støj.  

Højtryksrenser Brug af højtryksrens 
sker inden døre 

Ca. 80 timer om året. 
Rengøring sker i 
dagtimerne 

Bruges inden døre og 
forventes derfor ikke at 
påføre omgivelserne 
støj. 

Kompressor I stald/foderlade Kompressor kører 1 
gang i timen døgnet 
rundt for at holde tryk 
på foderanlægget 

Kompressoren er 
placeret inden døre og 
kan ikke høres uden for 
bygningerne.  

Håndtering af gylle Ved fortank og 
gyllebeholder 

Der vil være periodisk 
støj ved omrøring og 
pumpning af gylle 

 

Transport til og fra 
ejendommen ved bl.a. 
aflæsning af foder og 
ved ind- og udlevering 
af grise 

 Der kan lejlighedsvis 
forekomme støj ved af 
og pålæsning af grise 

Det meste transport 
sker indenfor normal 
arbejdstid 

Kornmølle foderlade  Placeret inden døre 
 

 
Tiltag mod støjkilder 
Flere af støjkilderne er placeret i lukkede bygninger, fx højtryksrenser og foderanlæg. Det forsøges så vidt 
muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid. 
 
Vurdering  
Arbejdsgange, der kan give anledning til støj, ændres ikke i forbindelse med det ansøgte, og det vurderes 
derfor, at gener i forbindelse med støjende aktiviteter er af meget begrænset karakter. Størstedelen af 
støjkilderne er placeret i lukkede bygninger og vil ikke kunne påvirke nabobeboelse grundet afstanden.  

Alt i alt vurderes det, at støjbidraget fra anlægget ikke ændres som følge det ansøgte projekt. 

Støvgener 
Det vurderes, at håndtering af foder ikke vil medføre nævneværdige støvgener for omgivelserne, da 
foderet opbevares i siloer placeret udendørs eller i foderladen, og da foderet så vidt muligt håndteres i 
lukkede systemer.  

Støv fra bedriftens interne transporter samt støv fra de forskellige transporter til og fra husdyrbruget, 
forventes ikke at blive mere hyppigt forekommende, end de er i den nuværende drift. Desuden sker tung 
transport primært på den vej der ikke har omkringliggende naboer.  

Samlet set vurderes det, at produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter generelt ikke vil give anledning 
til væsentlige støvgener ved de omkringliggende nabobeboelser. Arbejdsgange, der kan give anledning til 
støv, ændres ikke i forbindelse med udvidelsen, og ovennævnte tiltag til begrænsning af støvgener er 
effektive. 
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Lys 
Der er ophængt lamper ved stuehus, ved mandskabsrum og ved ind og udleveringsramper. Lyset vil være 
tændt efter behov. Der er ingen udendørs belysning der har fjernpåvirkning. Lyset i de øvrige bygninger er 
slukket om natten.  

Det vurderes at lys ikke vil have nogen fjernpåvirkning til omkringboende. 

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning 
Der er følgende opbevaring på ejendommen:  

Gyllebeholder: 1.973 m3 opført i 1992 

Fortank og kanaler: 30 m3 + 653 m3 = 683 m3 

I alt er der 2.656 m3 opbevaringskapacitet på ejendommen, derudover opbevares der gylle på følgende 
ejendomme:   

Malundvej 12, 8765 Klovborg ca. 2000 m3 

Firhøjvej 4, 7160 Tørring ca. 2000 m3 

Ny beholder ansøges i marken på Krondalvej 17, 3500 m3 

Samlet opbevaringskapacitet: 10.156 m3 

Der produceres ca. 13.395 m3 gylle beregnet ud fra en fuld belægning af produktionsarealet. Dermed skal 
der bruges 10.046 m3 opbevaringskapacitet. 

Mængden af gylle er beregnet ud fra hvor mange dyr der vurderes plads til på anlægget ud fra 
dyrevelfærdskravene, ovenstående er derfor en worst case beregning. 

Det vurderes at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til minimum 9 måneder.  

Ansøgtes forventede virkning på miljøet (de væsentligste og kumulative 
påvirkninger)  
 
Begrebet BAT 

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker 
og teknologier, som kan begrænse forurening fra stalde eller lager. BAT- begrebet dækker endvidere over 
teknikker og teknologier til begrænsning af vand- og energiforbruget. 

På et husdyrbrug er kvælstof, fosfor og ammoniak de væsentligste næringsstoffer, som kan give anledning 
til påvirkning af det omgivende miljø.  

De mest betydende faktorer for omfanget af påvirkningen med næringsstoffer er valget af: 

Genetik 

Foderteknologi 
Staldindretning 
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Opbevaring af husdyrgødning 
Management 
Udbringningsteknologi  
 
BAT-standardvilkår 
For anlægget (husdyrhold, stald og lager) defineres kravet om Bat som en maksimal emissionsgrænse 
afhængig af udvidelses størrelse og afhængig af, om udvidelsen sker i nyt eller eksisterende byggeri. 
Emissionsgrænserne er fastlagt i BAT- standardvilkår udarbejdet af miljøstyrelsen. 

 

I de følgende afsnit beskrives det, hvordan den ansøgte produktion indrettes med henblik på at leve op til 
kravet om BAT. 

 

Vejledende BAT- standardkrav (ammoniak) 
BAT kravet for anlægget i forhold til ammoniaktabet er opfyldt med 20 kg N/år. Det er løst gennem valg af 
staldsystemer og at der udelukkende søges om godkendelse af eksisterende stalde samt en ny tilbygning til 
eksisterende toklimastald. 
 
Det samlede BAT krav er beregnet via husdyrgodkendelse.dk og beregnet til 4.323 kg N. 
Den samlede ammoniakemission fra anlægget er beregnet til 4.303 kg N.  
 

Teknologivalg til opfyldelse af krav om BAT (ammoniak) 

Reduktionskravet vedr. ammoniak kan opnås ved en kombination af teknikker/ teknologier indenfor 
staldindretning.  

Der er udarbejdet teknologiblade for følgende ammoniakreducerende teknikker/teknologier: 

Smågrise 
Køling af gylle i svinestalde (< 30 % ammoniakreduktion) 
Svovlsyrebehandling af smågrisegylle (ca. 70%) 
Luftrensning (70-90 %) 
 
Søer 
Køling af gylle i svinestalde (< 30 % ammoniakreduktion) 
Svovlsyrebehandling af sogylle (ca. 70% ammoniakreduktion) 
Luftrensning (70-90 % ammoniakreduktion) 
 
Nedenfor beskrives valget af staldsystemer, miljøteknologier og fodringstiltag til opfyldelse af 
Miljøstyrelsens vejledende krav om BAT- standard vilkår. 

Valg af staldsystemer 
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Staldene er indrettet med delvis spaltegulv på nær farestalden som er med fuldspalter. Den nye tilbygning opføres 
som toklimastald. Toklimastald er bedste staldsystem i forhold til BAT til smågrise. 
 
Valg af miljøteknologi  
Der anvendes ingen miljøteknologi på ejendommen. Ved en fremtidig renovering vil muligheder for teknologi 
tænkes ind. 
 
Valg af teknologi til opbevaring af husdyrgødning 
Det er BAT at have naturligt flydelag på sin gyllebeholder. Fast overdækning reducerer ammoniakemisionen 
med 50% i forhold til flydelag.  

Der er ikke etablere fast overdækning på ejendommens gyllebeholder. 

BAT- krav vedr. udbringning af husdyrgødning og udnyttelse af næringsstoffer i marken 

De teknikker, der i marken kan reducere ammoniakfordampningen ved udbringning, er rettet mod at 
begrænse det tidsrum, i hvilket den mineralske del af kvælstofindholdet i gyllen er i kontakt med luften, 
eller sikrer, at den mineralske del forbliver på opløst form. Konkret omfatter det teknikker, der sørger for, 
at gyllen hurtigt kommer ned på eller i jorden, eller som giver gyllen en lavere PH- værdi 
(svovlsyrebehandling). 

En stor del af de virkemidler, der kan reducere ammoniaktabet i forbindelse med udbringning af 
husdyrgødning er allerede implementeret via husdyrgødningsbekendtgørelsen, der fastsætter generelle 
regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. For udbringning af husdyrgødning gælder 
således følgende: 

 Regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekend- og 
helligdage) 

 Gylle skal som minimum udbringes med slæbeslanger (bredspredning forbudt) 
 Gylle der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder til høst skal være nedbragt senest 4 timer 

efter udbringning. 
 Al udbringning af husdyrgødning på sort jord og græsmarker skal ske ved nedfældning eller en 

tilsvarende teknologi med samme ammoniakreduktionsprocent. 

En yderligere reduktion af ammoniakfordampningen ved udbringning af husdyrgødning vil kunne nås ved 
krav om nedfældning af al husdyrgødning eller ved tilsætning af svovlsyre til husdyrgødningen. 

Miljøstyrelsen har imidlertid vurderet, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved nedfældning af 
husdyrgødning er uforholdsmæssigt høje, da nedfældning af husdyrgødning kan give skader på afgrøderne 
og dermed udbyttetab. Desuden vil nedfældning føre til øget udledning af drivhusgasser, da nedfældning af 
husdyrgødning er en mere krævende proces end alm. slangeudlægning, hvilket betyder et højere 
dieselforbrug. Tilsvarende vurderer Miljøstyrelsen, at svovlsyrebehandling af gylle er en uforholdsmæssig 
dyr teknologi at indføre alene af hensyn til miljøeffekten i marken. 

På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen at gældende lovgivning vedr. udbringning er BAT. 

Kvælstof er et vigtigt plantenæringsstof. Optimal udnyttelse af de tilførte næringsstoffer med 
husdyrgødningen medfører mindre udvaskning af kvælstof til grundvand og overfladevand. Teknikker til 
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reduktion af kvælstof er derfor rettet mod at øge afgrødernes optagelse af kvælstof. Der er følgende 
teknikker: 

 

 Teknikker til optimal fordeling af husdyrgødningen i marken 
 Teknikker, som er målrettet mod at tilbageholde mineraliseret kvælstof i jorden udenfor afgrødernes 

vækstsæson 
 Teknikker, som øger husdyrgødningens andel af mineralsk kvælstof i forhold til organisk kvælstof. 
 

En stor del af de teknikker, der kan reducere udvaskningen af kvælstof i marken er allerede implementeret 
via husdyrgødningsbekendtgørelsen. Eksisterende lovgivning der tager sigte på at reducere udvaskningen af 
kvælstof er: 

 Fastsatte harmonikrav (dvs. hvor meget husdyrgødning der må udbringes pr. ha). 
 Regler for hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. 
 Regler for hvor meget kvælstof der må tilføres på den enkelte bedrift totalt. 
 Regler for hvor stor en andel af kvælstoffet der skal udnyttes i husdyrgødningen. 
 Krav om udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gødningsregnskaber. 
 

En yderligere reduktion af tabet af nitrat fra marken vil kunne opnås ved nedfældning eller separation af 
husdyrgødningen og afsætning af den faste fraktion til biogasanlæg eller forbrænding. 

Miljøstyrelsen har imidlertid vurderet, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved nedfældning af 
husdyrgødning er uforholdsmæssige høje, da nedfældning af husdyrgødning kan give skader på afgrøderne 
og dermed udbyttetab. Desuden vil nedfældning føre til øget udledning af drivhusgasser.  

På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at det niveau, som er opnåeligt ved eksisterende lovkrav, er BAT. 
Det vurderes, at ansøger lever op til alle generelle miljøregler inkl. de ovenfor beskrevne regler vedr. 
husdyrgødning, og at BAT-husdyrgødning dermed er overholdt. 

BAT- krav Energibesparende foranstaltninger 
Energiforbruget afhænger af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom, herunder hvilke 
teknologiske løsninger, der anvendes til begrænsning af forurening.  

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT- standardkrav vedr. energiforbrug. 

Ifølge EU´s referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og 
svineproduktion er det BAT at anvende følgende: 

 Optimering af udformningen af ventilationssystemet i mekanisk ventilerede stalde for at 
tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. Undgåelse 
af modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og 
fans. 

 Anvende lavenergi-belysning. 
 

Ved opførelse af staldanlæg var der stor fokus på de nedenfor beskrevne energibesparende løsninger. 
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Lys: 

Lyset slukkes når staldene forlades. Der anvendes lysstofrør i alle stalde.  

Ventilation: 

Ventilationsanlægget i etablerede stalde og i ansøgte stald har trinløs regulering af luftmængden via 
frekvensregulering af ventilationsanlæggets elmotorer. 

 

Som minimum vil der være en frekvensreguleret (trinløs) motor pr. staldafsnit, der kan ventilere efter 
behov. Frekvensregulering af ventilatoren giver den mest energieffektive drift. 

 

Ventilationsanlægget vil blive rengjort jævnligt ved vask af staldene ca. hver 8. uge. Ved rengøring 
fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget. 

 

Ventilationen vil blive styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen 
kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene og elforbruget. 
 
Temperatur- og luftfugtighedsfølere vil blive kontrolleret hver 8. uge.  

 

Der gennemføres et årligt eftersyn af ventilationsanlægget, som sikrer at det kører optimalt. 
 

Der er p.t. ikke planer om at udskifte ventilationsanlægget i de eksisterende stalde. Vil der blive behov for 
det, vil der blive valgt et strømbesparende system, såfremt det er foreneligt med ventilationsbehovet i 
staldene.  

Køle/fryseanlæg: 

     Køleskab til opbevaring af medicin er energibesparende.  

Foderblanding: 

Blandeanlægget vedligeholdes løbende. 
 

Udfodring: 

Dimensioneringen af ejendommens udfodringssystem er energioptimeret, hvilket betyder at der ikke 
bruges for meget energi på at pumpe foder rundt i rør med for stor eller for lille diameter.  
 
Anlægget efterses og vedligeholdes jævnligt. 

 

Transport: 

Udbringningsarealerne ligger tæt på ejendommen, hvilket nedsætter transporttiden og 
brændstofforbruget.  
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Køretøjer vedligeholdes og tomgangskørsel undgås. 
 
Øvrige: 
       Der er ingen korntørring på ejendommen. 
 

Varme: 

Smågrisestalden er etableret med gulvvarme under overdækningen.  
 

Kuldebroer undgås på anlægget som helhed, da det relativt nyt byggeri med effektiv isolation. 
 

Der er god isolering af transmissionsledninger til varmt vand. 
 

Samlet vurdering vedr. energibesparende foranstaltninger: Ud fra ovenstående beskrivelse vurderes det, 
at det udvidede anlæg lever op til BAT vedrørende energibesparende foranstaltninger. Særligt kan 
fremhæves, at ventilationsanlægget har trinløs regulering af luftmængden via frekvensregulering af 
ventilationsanlægget i alle stalde. 

 

BAT-krav vandbesparende foranstaltninger 
Vandforbruget afhænger af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom. 

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. vandforbrug. 

Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og 
svineproduktion, er det BAT at reducere vandforbruget ved at udføre følgende: 
 rengøring af dyrestald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller hver batch. Til 

svineopstaldning løber spulevand typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor vigtigt at finde en balance 
mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligtudførelse af regelmæssig kalibrering af 
drikkevandsanlægget for at undgå spild. 

 registrering af vandbrug gennem måling af forbrug, og 
 detektering og reparation af lækager. 
 

Der anvendes følgende tiltag på ejendommen med henblik på vandbesparelse: 

Vask af stalde 

Ved vask af stalde anvendes iblødsætning, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt 
vand. Smågrise stalde vaskes når de er tomme hvilket typisk vil være hver 8. uge. 
 
Der anvendes desuden vandbesparende dyser. 

 

Både iblødsætning og vask med højtryksrenser samt vandbesparende dyser reducerer vandforbruget ved 
vask. 
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Vanding af dyr 

Der anvendes vandkopper eller placering af ventiler over krybbe, som ikke medfører spild af vand i 
samme omfang som drikkeventiler. 

 

Overbrusningsanlæg 

Der er etableret optimeret styring af overbrusningsanlæg. Det er BAT ikke at anvende mere vand end 
hvad der er nødvendigt. Ved optimering af anlægget kører anlægget ikke unødigt og forbruger derved 
ikke mere vand end hvad der er nødvendigt. Også på overbrusningsanlægget anvendes 
vandbesparende dyser. 

 

Vandrør og slanger i stalde 

Der er etableret stophaner på alle vandslanger. 
 

Staldene kontrolleres dagligt for utætheder på vandrør og små reparationer udføres med det samme. 
 

Registrering af vandforbrug 

Vandforbruget opgøres en gang om året i forbindelse med årsregnskabet. 
 

Samlet vurdering vedr. vandbesparende foranstaltninger:  

Ud fra ovenstående beskrivelse vurderes det, at den ansøgte husdyrproduktion med de ovenfor beskrevne 
tiltag lever op til kravene vedr. BAT i BREF-dokumentet. Der er valgt teknologier der er med til at reducere 
vandforbruget mest muligt. Bl.a. er der valgt vandbesparende dyser ved vask og overbrusning, og der er 
valgt drikkekopper samt placering af drikkeventiler over krybbe, hvilket medfører mindre vandspild til 
gyllekanaler. 

 

BAT foder 
Med hensyn til råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) benyttes der ikke mere, end der er behov for. Som 
tidligere beskrevet vil ansøger bestræbe sig på at benytte så få foderenheder og så lavt et råprotein- og 
fosforindhold som muligt.  

De væsentligste råvarer i forbindelse med svineproduktion er korn, hestebønner, sojaskrå, roepiller, 
mineraler og fiskemel samt vand. 

Foderfremstilling: 

Der anvendes skivemøller, (skivemøllens valser samt kornriver bruger mindre energi end en hammermølle) 

 

Foderblanding: 



Bilag 2 

22 
 

Der er ur-styring på blandeanlægget. Det sikrer, at anlægget kører præcist som det skal og der undgås 
unødig opstart af anlægget. 

 

Blandeanlægget vedligeholdes løbende. 

 

Udfodring: 

Dimensioneringen af ejendommens udfodringssystem er energioptimeret, hvilket betyder at der ikke 
bruges for meget energi på at pumpe foder rundt i rør med for stor eller for lille diameter.  

 

Management på husdyrbruget  
Management på ejendommen handler om at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kører optimalt, 
samtidig med at forurening begrænses og anvendelsen af hjælpestoffer minimeres. 

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. management. 

I henhold til EU´s BREF-notat af februar 2017 er godt landmandskab en vigtig del af BAT. I henhold til 
dokumentet er det BAT at: 

 Identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for bedriftspersonale. 
 Føre journal over vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder, opstået spild og spredning af 

uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne. 
 Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser. 
 Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar 

stand, samt at faciliteterne holdes rene. 
 Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og 

spild. 
 Planlægge gødskning af markerne korrekt. 
 

På ejendommen anvendes følgende ledelses- og kontrolrutiner med henblik på styring af husdyrbrugets 
miljøforhold: 

 Alle ansatte introduceres grundigt til nye arbejdsopgaver. 
 De ansatte deltager i lovpligtige efteruddannelseskurser. 
 Alle ansatte indgår i teams, hvor sammensætningen af erfarne og nyansatte skal sikre 

oplæringen. 
 Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
 Der udarbejdes effektivitetsrapporter over forbruget af foder  
 Foderplaner revideres 1-2 gange om året med foderkonsulent for at sikre optimal 

foderudnyttelse. 
 Der er ophængt beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med 

kemikalier, udslip af gylle eller brand. 
 Staldene gennemgås dagligt med henblik på at opdage lækager. 
 Der foretages løbende service på ventilationsanlæg/foderanlæg, elkabler og pumper af 

autoriseret installatør. 
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 Alle elinstallationer efterses hvert 5. år. 
 Der foretages rengøring af stalde og ventilationsanlæg efter fastlagt plan. 
 Anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer 

korrekt brug og effekt. 
 Alle aktiviteter planlægges grundigt. Anlægget er indrettet på en logistisk optimal måde for 

transporter til og fra ejendommen såvel som den interne fordeling. 
 Affald fjernes løbende fra ejendommen. 
 Aftale med firma om rottebekæmpelse på ejendommen. 
 Gyllebeholderenfølger reglerne for kontrol minimum hver 10. år.  
 Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning i form af det årlige 

gødningsregnskab. Regnskabet anvendes til at dokumentere husdyrbrugets størrelse og forbrug 
af gødning. Dette er lovkrav i Danmark. 

 
Samlet vurdering vedr. management: 

Ud fra ovenstående beskrivelse vurderes det at husdyrbruget har fokus på management. 

Det vurderes, at ejendommen med ovenstående driftsrutiner lever op til kravet om BAT vedr. 
management/godt landmandskab i henhold til BREF (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, 
der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion).  

 

Egenkontrol 
Husdyrbruget varetager selv en del af kontrollen med den daglige drift som er følgende: 
Der udarbejdes obligatorisk gødningsplan med efterfølgende gødningsregnskab 
Der er produktionsopgørelser i markbrug og dyrehold, driftsregnskab samt egne løbende registreringer. 
Gennemsyn af alle elinstallationer hvert 5. år. 
Vand- og elforbruget vil blive fulgt løbende med henblik på at lokalisere eventuelle opståede fejl samt 
vurdere på muligheden for at reducere forbruget. 
De tekniske installationer og hjælpemidler kontrolleres løbende for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld. 
Udarbejdelse af mark- og gødningsregnskab 

Natur 
 
Der er følgende afstande til nærmeste områder med registreret natur: 

 Kategori 1 natur: Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000 område 
nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov der ligger 3,8 km nord for 
staldanlægget.  Nærmeste naturområde der skal måles til, er et overdrev.   

 
 Kategori 2 natur: Nærmeste kat. 2 natur er et overdrev ca. 1,2 km øst for anlægget. 

 
 Kategori 3 natur: Nærmeste område er et overdrev 750 m syd for anlægget.  

 
Nærmeste kategori 1 naturområde er et overdrev, herpå er der kumulation fra to eller flere ejendomme. 
Totalbelastningen til området er beregnet til 0,0 kg N/ha. Kravet til denne kategori er maksimalt 0,2 kg 
N/ha i totalbelastning, og derfor vurderes det, at uanset naturtype vil der ikke være en nævneværdig 
påvirkning Natura 2000 område 53.  
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Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 og som er større 
end 2,5 ha. Totalbelastningen af dette område er beregnet til 0,2 kg N/ha. Kravet til denne kategori er 
maksimalt 1,0 kg N/ha i totalbelastning. 
 
Nærmeste kategori 3 natur er et overdrev mod syd og et skovområde mod øst. Totalbelastningen af dette 
område er maksimalt beregnet til hhv. 0,1 kg N/ha og 0,5 kg N/ha og med en merbelastning på 0,1 kg N/ha. 
Kravet til denne kategori er maksimalt 1,0 kg N/ha i merbelastning.  
 

Alt i alt vurderes det, at natur ikke vil påvirkes negativt som følge af den ansøgte udvidelse – konkrete 
depositionsberegninger i IT-ansøgningen viser, at gældende kriterier for maksimal kvælstofbelastning er 
overholdt. 

Alternative løsninger der er undersøgt 
 
Der er ikke undersøgt nogle alternative løsninger, da det er en godkendelse af de eksisterende stalde samt 
en tilbygning i tilknytning hertil. 

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet 
Befolkningen og menneskers sundhed 
I forbindelse med ansøgte projekt udledes der ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. tungmetaller eller 
dioxin. Det vurderes derfor at projektet ikke vil medføre nogen påvirkning af menneskers sundhed. 

Der vil ikke forekomme luftforurening eller forurening af vand der kan påvirke befolkningen og menneskers 
sundhed. 

I forbindelse med befolkning og menneskers sundhed påvirker anlægget mest med støv, støj, lugt og 
ammoniakemissionerne. 

Reglerne for ammoniak og lugt er overholdt. Ved management og foranstaltninger, forventes det at støj og 
støv ikke vil give anledning til nabogener. 

 

Smittebeskyttelse 

Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens egne dyr mod indførsel af smitsomme sygdomme, 
beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige besætninger og beskyttelse mod spredning af 
zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det omgivende samfund (zoonoser er sygdomme, der kan smitte 
mellem dyr og mennesker). 

Der er regler om smittebeskyttelse for svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale. 
 
For svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale gælder desuden særlige regler om zoonotisk 
smittebeskyttelse, hvor den besætningsansvarlige i samarbejde med besætningsdyrlægen skal udarbejde 
en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen. 
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Biologisk mangfoldighed 
Nedenstående kortudsnit viser en illustration af husdyrtrykket i området omkring Kirkevej 4. 
Bilaget er udarbejdet på basis af de tilgængelige oplysninger om husdyrgodkendte ejendomme der findes 
via husdyrgodkendelse.dk. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er visse usikkerheder vedrørende disse data idet det ikke med 
sikkerhed er så stort et dyrehold som forventet (hvis godkendelserne ikke er udnyttet). Således kan den 
løbende strukturtilpasning i landbruget (afvikling/udvikling i husdyrholdet) være usikkert oplyst. 
Med baggrund i bl.a. oplysninger fra husdyrgodkendelse.dk vurderes det, at udvidelsen ikke – alene eller 
sammen med bidrag fra andre kendte ammoniakudviklinger – vil øge den samlede luftbårne 
kvælstofbelastning i området i uacceptabelt omfang. 
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Udsnit fra husdyrgodkendelse.dk der viser husdyrtrykket i området markeret med lyserøde cirkler. Størrelsen 
på cirklen afhænger af ejendommenes produktionsstørrelse.  

 

Beskyttelsen af natur omfatter natur af kategori 1, 2 og 3, disse tre kategorier af natur beskyttes mod 
ammoniak. Disse krav til totaldeposition og merdeposition fremgår af husdyrgodkendelse.dk, 
beregningerne er overholdt. 
Ingen natur, omfattet af disse kategorier, vurderes derfor at blive påvirket af godkendelsen.  
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Bilag IV arter 
 

 
 
Medlemslandene i EU skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en 
række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af 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. Disse arter fremgår af direktivets Bilag IV. 

Ud fra kortmateriale på naturdata.dk fremgår det at der ikke er registeret fund af bilag IV arter indenfor en 
radius af 1km fra ejendommen.  
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have yngle eller rasteområder på 
eller omkring ejendommen og dens udspredningsarealer. Det vurderes umiddelbart, at der kan være 
Vandflagermus, Frynseflagermus, Langøret Flagermus, Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor 
Vandsalamander, Spidssnudet Frø og Ulv i området. Udbredelsen af bilag IV arterne er fra Faglig rapport fra 
DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og 
planlægning.   
Ulv - opholder sig oftest i mere upåvirkede områder såsom større skov- eller hedearealer. Da der er tale om 
svineproduktion og der ikke er udegående dyr, vurderes ejendommen ikke at være tilholdssted for ulven. 
Derudover er der ikke større uforstyrrede område umiddelbart op ad ejendommen. 

 
 
Vurdering: 
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Der er ikke konkret kendskab til forekomst af bilag IV-arter omkring ejendommen. En række af 
flagermusarterne er optaget på rødlisten 1997 som sårbare. Der er ikke kendskab til at der er andre 
forekomster af planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på 
eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og udbringningsarealer. Derfor vurderes det at det ansøgte 
ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter. 
 

Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima 
Ejendommen er ikke placeret på lavbundsareal og der er ingen okkerklassificeringer.  

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen.  

Materieller goder kulturarv og landskabet 
Der findes et beskyttet dige 370 m sydvest for ejendommen. Diget vil ikke blive påvirket negativt af det 
ansøgte projekt. 

Nærmeste gravhøj er 1050 m væk.  

Udvidelsen vurderes derfor ikke at kunne påvirke diger eller gravhøje i lokalområdet. 

Ved vurdering af samspillet mellem en eller flere at disse faktorer vurderes det ikke at give nogen øget 
risiko for påvirkninger. 

Området omkring ejendommen er udpeget i kommuneplanen som ”Særligt værdifuld landbrugsområde” 
De områder, der er udpeget til særlig værdifulde landbrugsområder, skal som hovedregel anvendes til 
jordbrugsformål. 

 

Risikohåndtering 
Redegørelse for mulige uheld 
På landbrugsejendomme kan der være risici inden for primært følgende områder: 

 Brand 
 Gylleudslip fra gyllebeholder samt lækager på gyllesystem 
 Uheld ved gylleudbringning 
 Strømsvigt 
 Oliespild 
 Kemikaliespild 

For at sikre, at der er procedurer for, hvad der skal foretages i tilfælde af uheld, er der udarbejdet en 
beredskabsplan. 
 

Beredskabsplanen indeholder: 

 Procedurer, som beskriver relevante tiltag til  at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse 
udbredelsen 

 Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, som skal alarmeres og hvordan 
 Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs – og drænsystemer og vandløb 

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

Beredskabsplanen vil ligge på en fast plads med nem adgang hertil for bl.a. medarbejdere, som vil 
blive vejledt i beredskabsplanen. 
 
For at minimere omfanget af eventuelle uheld, er der ophængt vejledning til hvem der skal underrettes 
og disses telefonnumre. 

Af nedenstående fremgår en beskrivelse af mulige uheld med oplysning om, hvilke tiltag der er iværksæt 
for at forebygge uheld, samt oplysning om, hvad der vil blive iværksat i tilfælde af uheld. 
 
Minimering af risiko for uheld 
Generelt 
· Anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad at der sikres korrekt 
brug og effekt 
· For at minimere risikoen for uheld, udføres opgaver der kan give anledning hertil under opsyn 
· Alle ansatte introduceres grundigt til deres arbejde 
 
Brand 
Forebyggende foranstaltninger: 
· Der forefindes brandslukkere i den enkelte bygninger samt i mejetærsker. 
· Alle el-installationer efterses hvert 5. år. Produktions- og ventilations anlæg rengøres jævnligt 
Akut håndtering ved uheld: 
· Ved brand kontaktes brandmyndighederne 
 
Gylleudslip fra gyllebeholder samt lækager på gyllesystem 
Forebyggende foranstaltninger: 
· Gyllebeholder er stabil og kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
· Beholderens bund og vægge er tætte. 
· Der er ikke spjæld eller lignende mellem fortank og gyllebeholder, da beholderens højeste niveau 
er højere end fortankens højeste niveau. 

Gyllebeholderen er underlagt 10 års beholderkontrol, hvilket vil minimere risikoen for 
sprængning af beholderne 
· Lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt 
· Ved kontrol af flydelaget kontrolleres det at kapaciteten forsat er tilstrækkelig. 
· Påfyldning af gylle til gyllevogn foregår under opsyn. 
· Gylle suges fra gylletank op i gyllevogn. Derved elimineres risikoen for gylleudslip, da man 
undgår elpumper som kan fejlaktiveres i forbindelse med gylleopbevaring. Endvidere sikres at 
der ikke sker utilsigtet udledning og overpumpning af gylle til transportvogn 
· Gennem overvåget læsning af gyllevogn med læssekran er der minimal risiko for uheld. 
· Der forefindes rendegraver og minilæsser samt bigballer på ejendommen, der vil kunne anvendes 
til at inddæmme gylleudslip 
Akut håndtering ved uheld: 
· Falck og evt. slamsuger tilkaldes 
· Kommunen kontaktes 
· Sker der brud på tanken eller lign. søges strømmen af gylle i første omgang dæmmet op med halmballer/ 
jordvold. 
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· Eget gylleudstyr kan anvendes til at pumpe gylle væk ved uheld 
 
Uheld ved gylleudbringning 
Forebyggende foranstaltninger: 
· Gylle udbringes i henhold til gældende regler således, at der ikke er risiko for tilledning af gylle 
til dræn og vandløb. 
Akut håndtering ved uheld: 
· Falck og evt. slamsuger tilkaldes 
· Kommunen kontaktes 
· Ved havari i mark med gyllevogn omlastes gyllen til anden vogn 
· Ved overfladeafstrømning med gylle søges strømmen af gylle i første omgang dæmmet op med 
halmballer/ 
jordvold. 
 
Strømsvigt 
Forebyggende foranstaltninger: 
· Der er etableret alarmanlæg for temperatur- og elsvigt på samtlige staldafsnit. 
· Ventilationssystemet er tilkoblet et automatisk opkald til mobiltelefon i tilfælde af strømsvigt 

Akut håndtering ved uheld: 
· Ved strømsvigt er ventilationssystemet designet således, at alle spjæld i staldene åbner automatisk 
for at sikre frisk luft til grisene 
 
Oliespild 
Forebyggende foranstaltninger: 
· Maskinhuset er indrettet med fast underlag bestående af beton  
· Der forefindes ikke afløb i maskinhuset. 
· Der findes opsugende materiale (kattegrus, savsmuld mv.) i maskinhuset, som anvendes ved 
spild af dieselolie. 
· Der er automatstop på dieselpumpen 
· Påfyldning af traktor sker altid under opsyn. 
Akut håndtering ved uheld: 
· Spild af dieselolie vil straks det konstateres blive opsamlet med opsugende materialer. 

IE-husdyrbrugets ophør 
Den generelle praksis ved produktionsophør på et husdyrbrug er, at stalde, anlæg for opbevaring af foder, 
husdyrgødning, kemikalier og lignende vil blive tømt og rengjort. 

Kirkevej 4 er et IE-husdyrbrug og derfor omfattet af bestemmelserne i jordforureningsloven (LBK nr. 282 af 
27/03/2017) om afhjælpning af jord- og grundvandsforurening ved ophør af driften af bestemte aktiviteter 
på listevirksomheder og husdyrbrug. Bestemmelserne fremgår af lovens kapitel 4b og indebærer bl.a., at 
driftsherren ved driftsophør skal vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af 
aktiviteterne på husdyrbruget. Driftsherren skal i første omgang indsende et oplæg til miljømyndigheden 
(kommunen) om, hvordan den forestående vurdering kan foretages. På baggrund af driftsherrens oplæg vil 
miljømyndigheden give driftsherren påbud om, hvordan vurderingen skal foretages og en frist herfor. 

 

 
 


