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Miljøkonsekvensrapport, Hallundkær 99, 9700 Brønderslev 

 

Oplysninger om ansøger 

Ansøger: Kasper Thing Andreasen 
Tlf.: 51247655 

E-mail: kasper_andreasen34@msn.com   
CVR: 38488678 
Sagsadresse: Hallundkær 99, 9700 Brønderslev 
SkemaID: 238517 
Ansøgningstype: 16a 
 

Konsulent: Landbonord v. Laurits Faarup Mar-
cussen 

Tlf.: 96242594 
E-mail: lfm@landbonord.dk 
 
Dato: 13-03-2023  
Ver.: 1.0 
 

 

 

Ikke teknisk resume 

Ansøger Kasper Andersen søger om overgang til stipladsmodellen, samt en produktionsændring ved om-
dannelse af kilmastier, til fleksgrupper, med søer og smågrise, samt inddragelse af ladearealet til søer i 

stald 1, på ejendommen Hallundkær 99. Samtidig opsættes 2 klimacontainere til smågrise i forlængelse 
af stald 3. 
 
Ejendommen ligger i landzonen i Brønderslev kommunen, og er omgivet af arealer i landbrugsmæssig 
drift. I nærområdet ligger der flere mindre beboelsesejendomme samt andre landbrugsbedrifter, bl.a. et 
større stutteri.  

 
Ejendommen består af 3 samlede stald anlæg, sammen med de kommende klimacontainere. Til staldan-
lægget høre maskinhus, 4 fodersiloer, 2 gylletanke, garage og stuehus.  
 
I forbindelse med ansøgningen er der regnet på ejendommens lugtgener og påvirkning af nærliggende 
naturområder. I forbindelse med udvidelsen, vil der ske en forøgelse af ammoniakemissionen fra ejen-
dommen. Ejendommen overholder gældende grænseværdier for naturpåvirkning og lugtpåvirkning. 

 
Der er fokus på at lægge eventuelt støjende eller støvende arbejde i dagtimerne, og der forsøges at be-
grænse diverse gener ved at arbejde for lukkede døre. 
 
I forbindelse med en ny godkendelse vil der blive flere transporter, da det er en udvidelse af produktion 
der ønskes godkendt. Der opleves i dag ikke udfordringer med afvikling af trafikken omkring ejendom-
men, og det forventes at det fortsat vil være uproblematisk.  

 

Beskrivelse af det ansøgte 

Husdyrbrugets eksisterende produktionsareal er på 2.937 m2. 
 
Husdyrbruget er på nuværende tidspunkt godkendt til et dyrehold på: 

 
- 617 Årssøer 
- 4.000 smågrise (9-32kg) 

- 20.000 smågrise (7,1-9kg) 

 
Der forefindes på husdyrbruget to gyllebeholdere på hhv. 820 og 2.040 m3, hvoraf den største er udsty-
ret med fast overdækning.  
 
Efter udvidelsen vil det samlet produktionsareal være på 3.300 m2. 
 

Følgende produktionsareal er lagt til grund for ansøgningen, i henholdsvis ansøgt, nudrift og 8-årsdrift. 
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Tabel 1: Oversigt stalde og produktionsarealer 

Stald Dyretype/gulvtype 
Produktionsareal (m2) 

Ansøgt Nudrift 8-års drift 

Stald 1 Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv 1233 1030 1030 

Stald 2 

Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv  487 487 

Flexgruppe: Søer og Smågrise; 25-49 % fast gulv 487   

Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet 72 72 72 

Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv 125 125 125 

Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv 606 606 606 

Stald 3 
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv 18 18 18 

Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv 599 599 599 

Stald 4 Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv 160 - - 

Total  3.300 2.937 2.937 

 
Der er redegjort for staldbygningernes placering på medsendte bilag 2.  
I Bilag 3 er der redegjort for produktionsarealernes størrelse og placering i staldene. 
 
Der er ingen bi-aktiviteter på ejendommen. 

 

Redegørelse over forhold der kan påvirke befolkningen 
 
Landskab, geologi og kulturmiljø 

Landskabet omkring husdyrbruget er udpræget landbrugsland, med en del mindre beboelsesejendomme. 
Husdyrbruget er beliggende ca. 1.800 m nordvest for Klokkerholm. Ejendommen ligger indenfor udpeg-
ningen for ”Kulturhistoriskbevaringsområde” og ”Større sammenhængende landskaber”.  
 
Den nye klimastald placeres i tæt tilknytning til de eksisterende bygninger. Det er forventet at ejendom-
men fortsat vil fremstå som en samlet bebyggelse, og derfor vil have lille påvirkning på landskabet og 
geologien.  

 
Farve og arkitektonisk udtryk 
De ældre bygninger, stald 1 med dertilhørende lade og maskinhus samt stuehuset er opført i gule farver 
med gråt tag, mens stald 2 er opført i grå elementer både på facaden og taget. Den nye stald vil blive 
bygget i samme stil som stald 2, således bedriften harmonerer og ikke vil forekomme dominerende i om-

givelserne.   
 

Bygge- og beskyttelseslinjer 
Ejendommen er beliggende udenfor bygge- og beskyttelseslinjer. 
 
Kommunale udpegninger 
Ejendommen ligger indenfor udpegningen Store Husdyrbrug, som er områder særligt egnede til placering 
af driftbygninger og driftsanlæg tilknyttet store husdyrproduktioner.  

 
Grundvand 
Ejendommen befinder sig indenfor områder med drikkevandsinteresser, men udenfor områder med sær-
lig drikkevandsinteresser.  
 
Det vurderes at den udvidet produktion ikke vil påvirke grundvands-eller drikkevandsinteresser, da af-
standskrav til vandboringer og vandmiljøer er overholdt, samtidigt med at der fortsat vil blive taget for-

anstaltninger for at forhindre at der sker forurening.  
 
Overfladevand 

Der er etableret tagrender på alle eksisterende bygninger, tagvand tilsluttes udledningsledningen fra spil-
devand 
 
Der er etableret mekanisk rensning af spildevandet fra stuehuset, spildevandet ledes et tilløb til Klokker-

holm Møllebæk.  
 
Vand fra vaskeplads ledes til gylletank. 
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Generelle afstandskrav 

Jf. udpegninger og beregninger i it-ansøgningen er der i nedenstående redegjort for afstandskrav i hen-
hold til §§6-8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Alle afstande er angivet som afstand til 
nærmeste staldbygning, som udregnet i it-ansøgningen. De målte afstande og krav til afstande kan ses i 
tabel 2. 
 

Tabel 2 Oversigt generelle afstandskrav 

Afstand fra driftsanlæg til Afstand (meter) Krav ifølge hus-
dyrloven (meter) 

Byzone eller sommerhusområde 1.654 50 

Lokalplan i landzone 1.637 50 

Nabobeboelse 183 50 

Almen vandforsyningsanlæg 2.068 50 

Enkelt vandindvinding  43 25 

Naboskel 37 30 

Levnedsmiddelvirksomhed 1.549 25 

Vandløb/sø 65 15 

Offentlig vej 448 15 

Beboelse på samme ejendom* 9 15 

Kat 1 natur 11006 10 

Kat 2 natur 1019 10 

* Afstand til beboelse på samme ejendom er ikke overholdt. Der er imidlertid tale om eksisterende stald-
anlæg, som ikke ændres i forbindelse med den nye tilladelse. I forhold hertil henvises til Miljø- og Føde-
vareklagenævnets afgørelse nr. 18/07137. 
 
Alle afstandskrav er overholdt.  
  
Ammoniak og påvirkning af natur og Natura 2000-områder 

Produktionen er i ansøgningen, skemaID 238517, vurderet ift. ammoniakemission fra staldanlægget inkl. 
gødningsopbevaringslagre og påvirkningen fra denne på nærliggende naturområder og nærmeste Natura 
2000-område. Se it-ansøgningen på husdyrgodkendelse.dk for placeringer af naturarealer. 
 
Der er i tabel 3 vedlagt en opgørelse over beregninger af ammoniakdeposition til udpegede naturområ-

der.  

 
Ligeledes er der vedhæftet et kort i figur 1 som viser husdyrbrugets placering i forhold til de naturpunkter 
der er beregnet ammoniakdeposition til. Der er forholdsvis langt til Kat 1 og 2 natur, disse fremgår såle-
des ikke af det vedhæftede kort i figur 1.  
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Figur 1 Kort over nærmeste naturområder og ammoniakdeposition 

 
Tabel 3 oversigt over ammoniakdeposition til natur 
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Nærmeste Kat 1 natur er ved Natura 2000 området Nymøllebæk og Nejsum Hede. Området befinder sig 
ca. 10 km nordøst for husdyrbruget. Da det ansøgte har en totalbelastning på 0,0 kg kgN/ha/år til kate-
gori 1 overholder det ansøgte den strengeste grænseværdi for totalbelastning på 0,2 kgN/ha/år jf. § 26 i 

bekendtgørelsens om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.  
 
Grundet den store afstand til alle kategori 1 naturarealerne, vurderes det, at evt. transporter fra husdyr-
bruget, og andre forhold fra produktionen på husdyrbruget ikke vil kunne forstyrre evt. naturtyper og dy-
rearter på naturområdet.  
 

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev ca. 1 km sydvest for husdyrbruget. Med en beregnet totalde-

position på 0,1 kgN/ha/år overholder den ansøgte produktion totaldepositionskravet på 1,0 kg kgN/ha/år 
for kategori 2 natur. Det er således vurderet at udvidelsen ikke vil føre til tilstandsændringer på naturare-
aler udpeget som kategori 2. 
 
Nærmeste kategori 3 naturpunkt er en mose, som ligger ca. 86 m sydøst fra bedriften. Merdepositionen 
til arealet er på 0,6 kgN/ha/år. Det vurderes dermed at det generelle merdepositionskrav på 1,0 kg NH3-
N/år er overholdt. Og det vurderes således at produktionen ikke vil kunne føre til tilstandsændringer på 

det pågældende naturområde. 
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Det nærmeste §3 areal, er en eng ca. 70 meter fra bedriften. Merdepositionen til arealet er på 1,6 

kgN/ha/år. Det vurderes at engen i forvejen er stærkt påvirket da den er beliggende lige op af markskel, 
og merdepositionen vil derfor ikke medføre nogle tilstandsændringer på arealet. 
 
Det vurderes samlet set at alle generelle afskæringskriterier for ammoniakdeposition til natur er over-
holdt.  

 
 
Habitatdirektivets bilag IV-arter og andre arter 
Der er ved en søgning på naturdata.miljøportal.dk indenfor 3,7 km2 fra ejendommen fundet 58 arter, 
Hyldebladet baldrian; Valeriana sambucifolia, Mose-bunke; Deschampsia cespitosa, Engkarse; Cardamine 
pratensis, Gul fladbælg; Lathyrus pratensis, Fløjlsgræs; Holcus lanatus, Kær-galtetand; Stachys palustris, 

Gåsepotentil; Argentina anserina, Almindelig hønsetarm; Cerastium fontanum, Kamgræs; Cynosurus cri-
status, Hvid-kløver; Trifolium repens, Almindelig kortkapsel; Brachythecium rutabulum, Vand-mynte; 
Mentha aquatica, vejmælkebøtter; Taraxacum sect. Taraxacum, Bittersød natskygge; Solanum dul-
camara, Eng-nellikerod; Geum rivale, Stor nælde; Urtica dioica, Grå-pil; Salix cinerea, Grenet pindsvine-
knop; Sparganium erectum, Almindelig rajgræs; Lolium perenne, Bidende ranunkel; Ranunculus acris, 
Lav ranunkel; Ranunculus repens, Almindelig rapgræs; Poa trivialis, Nyse-røllike; Achillea ptarmica, Rør-

græs; Phalaris arundinacea, Eng-rørhvene; Calamagrostis canescens, Spids spydmos; Calliergonella 

cuspidata, Knold-star; Carex nigra var. recta, Toradet star; Carex disticha, Sværtevæld; Lycopus europa-
eus, Kær-tidsel; Cirsium palustre, Horse-tidsel; Cirsium vulgare, Nøgle-skræppe; Rumex conglomeratus, 
Bidende pileurt; Persicaria hydropiper, Skov-padderok; Equisetum sylvaticum, Almindelig torskemund; 
Linaria vulgaris, Vand-brandbæger; Jacobaea aquatica, Raslende krybstjerne; Plagiomnium elatum, 
Skrubtudse; Bufo bufo, Spidssnudet frø; Rana arvalis, Rhizomnium, Knop-siv; Juncus conglomeratus, Li-
den andemad; Lemna minor, Angelik; Angelica sylvestris, Kær-dueurt; Epilobium palustre, Lådden due-
urt; Epilobium hirsutum, Almindelig hanekro; Galeopsis tetrahit, Kragefod; Comarum palustre, Almindelig 

mjødurt; Filipendula ulmaria, Dynd-padderok; Equisetum fluviatile, Kær-padderok; Equisetum palustre, 
Sideskærm; Berula erecta, Glanskapslet siv; Juncus articulatus, Lyse-siv; Juncus effusus, Kær-snerre; 
Galium palustre, Næb-star; Carex rostrata, Top-star; Carex paniculata, Eng-viol; Viola palustris, Alminde-
lig skebladsmos; Calliergon cordifolium, som er kategoriseret som en bilag IV arter. Arterne er fundet ca. 
>200m fra ejendommen, og det vurderes at ændringerne i produktionen ikke vil påvirke artens leveste-
der, da naturarealet ikke vil modtage en merdeposition over 1 kgN/ha/år, der vurderes at kunne medføre 

tilstandsændringer. 
   

  
 
Der er fundet 92 fredet og/eller rødlistede arter i nærområdet; Ager-padderok; Equisetum arvense, Ager-
tidsel; Cirsium arvense, Almindelig fredløs; Lysimachia vulgaris, Almindelig hanekro; Galeopsis tetrahit, 

Almindelig hundegræs; Dactylis glomerata, Almindelig hvene; Agrostis capillaris, Almindelig hønsetarm; 
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Cerastium fontanum, Almindelig hønsetarm (varietet); Cerastium fontanum var. vulgare, Almindelig kort-

kapsel; Brachythecium rutabulum, Almindelig mjødurt; Filipendula ulmaria, Almindelig rajgræs; Lolium 
perenne, Almindelig rapgræs; Poa trivialis, Almindelig skebladsmos; Calliergon cordifolium, Almindelig 
star (varietet); Carex nigra var. nigra, Almindelig torskemund; Linaria vulgaris, Angelik; Angelica sylve-
stris, Bidende pileurt; Persicaria hydropiper, Bidende ranunkel; Ranunculus acris, Bittersød natskygge; 
Solanum dulcamara, Butbladet skræppe; Rumex obtusifolius, Bølget bunke; Avenella flexuosa, Dueurt-

slægten; Epilobium, Dynd-padderok; Equisetum fluviatile, Eng-forglemmigej; Myosotis scorpioides, Eng-
karse; Cardamine pratensis, Eng-nellikerod; Geum rivale, Eng-rottehale (underart); Phleum pratense 
subsp. pratense, Eng-rævehale; Alopecurus pratensis, Eng-rørhvene; Calamagrostis canescens, Eng-viol; 
Viola palustris, Fløjlsgræs; Holcus lanatus, Fælled-krybstjerne; Plagiomnium affine, Glanskapslet siv; 
Juncus articulatus, Glat dueurt; Epilobium montanum, Grenet pindsvineknop; Sparganium erectum, Grå-
pil; Salix cinerea, Gul fladbælg; Lathyrus pratensis, Gåsepotentil; Argentina anserina, Hare-star; Carex 

leporina, Hindbær; Rubus idaeus, Horse-tidsel; Cirsium vulgare, Hvid-kløver; Trifolium repens, Hyldebla-
det baldrian; Valeriana sambucifolia, Hyldebladet baldrian (underart); Valeriana sambucifolia subsp. sam-
bucifolia, Høj sødgræs; Glyceria maxima, Kamgræs; Cynosurus cristatus, Kirtlet dueurt; Epilobium 
adenocaulon, Knold-star; Carex nigra var. recta, Knop-siv; Juncus conglomeratus, Kragefod; Comarum 
palustre, Kryb-hvene; Agrostis stolonifera, Kær-dueurt; Epilobium palustre, Kær-galtetand; Stachys palu-
stris, Kær-padderok; Equisetum palustre, Kær-ranunkel; Ranunculus flammula, Kær-snerre; Galium palu-

stre, Kær-tidsel; Cirsium palustre, Kødfarvet gøgeurt; Dactylorhiza incarnata, Kål-tidsel; Cirsium olera-

ceum, Lav ranunkel; Ranunculus repens, Liden andemad; Lemna minor, Lyse-siv; Juncus effusus, Lådden 
dueurt; Epilobium hirsutum, Maj-gøgeurt; Dactylorhiza majalis, Manna-sødgræs; Glyceria fluitans, Mose-
bunke; Deschampsia cespitosa, Muse-vikke; Vicia cracca, Mælkebøtte; Taraxacum officinale, Nyse-røl-
like; Achillea ptarmica, Næb-star; Carex rostrata, Nøgle-skræppe; Rumex conglomeratus, Raslende kryb-
stjerne; Plagiomnium elatum, Rød svingel; Festuca rubra, Rød-kløver; Trifolium pratense, Rørgræs; Pha-
laris arundinacea, Sideskærm; Berula erecta, Skov-padderok; Equisetum sylvaticum, Skrubtudse; Bufo 
bufo, Spids spydmos; Calliergonella cuspidata, Spidssnudet frø; Rana arvalis, Stor nælde; Urtica dioica, 

Sump-forglemmigej (underart); Myosotis laxa subsp. caespitosa, Sump-kællingetand (varietet); Lotus 
pedunculatus var. pedunculatus, Sump-snerre; Galium uliginosum, Sværtevæld; Lycopus europaeus, 
Top-star; Carex paniculata, Toradet star; Carex disticha, Vand-brandbæger; Jacobaea aquatica, Vand-
mynte; Mentha aquatica, vejmælkebøtter; Taraxacum sect. Taraxacum, Vild kørvel; Anthriscus sylvestris, 
Rhizomnium. Men siden observationerne ligger udenfor de naturområder der modtager mere end 1 
kgN/ha/år, vurderes det ikke at leve- og ynglevilkårene for den fredet art vil blive forringet ved en ny 

miljøgodkendelse. 
Ligeledes vurderes det også at transport til og fra husdyrbruget og medhørende støjpåvirkning ikke æn-
dres, og dermed heller ikke vil påvirke den fredet art.  
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Det vurderes at udvidelsen vil have en neutral effekt på bilag IV arter og andre fredede arter, siden am-
moniakdepositionen vurderes ikke at ville kunne medføre en tilstandsændring på de naturarealer som 
kan fungere som leve-og fødesøgningssteder for bilag IV-arter i nærområdet.   
 
Dersom kommunen ligger inde med yderligere viden om bilag IV-arter, på området eller i umiddelbar 

nærhed heraf, anmodes kommunen om at gøre en vurdering i forhold til dette i forbindelse med denne 
ansøgning. 

 
Trafik og transport 
Adgangen til ejendommen sker ad Hallundkær som primær adgangsvej. Bagom ejendommen findes en 
privat vej med vejadgang for naboen, vejen er dog stort set ubenyttet, vejen er som angivet på figur 2.  
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Figur 2 Oversigtskort over adgangsvejen til ejendommen. 

Indkørslen har gode oversigtsforhold og det vurderes at ind-og udkørsel til husdyrbruget ikke udgør no-
gen risiko. 
 

I forbindelse med udvidelsen vil der ske en forøgelse af antallet af transporter til og fra ejendommen. Det 
vurderes dog, at det omkringliggende trafiknet, uden problemer vil kunne håndtere de ekstra transporter.  
 

Primære transporter til og fra husdyrbruget vil være transport af smågrise, foder og gylle. 
 
Der er i nedenstående angivet en estimering af antal transporter til og fra ejendommen som produktio-
nen er nu. Der forventes ikke at ændre på produktionen, men der ønskes dog mulighed for at kunne ud-
nytte den større fleksibilitet i forhold til vægtklasser og stiernes funktion, og derfor kan der komme min-
dre ændringer i antallet af transporter.  
 

Tabel 4 Transportopgørelse 

  Enhed Ansøgt Nudrift 

Køb/salg af smågrise stk. 60 54 

Søer til slagt stk. 54 54 

Døde dyr stk. 52 52 

Færdigblandet foder tons 150 200 

Eget korn tons 400 600 

Gylle til mark tons 2000 2500 

Dagrenovation stk. 26 26 

Klinisk risikoaffald stk. 12 12 

Gylletransporter er sæsonbetonede, mens øvrige transporter med dyr og foder er jævnt fordelt over hele 
året.  
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Privat kørsel, samt kørsel fra ansatte og besøgende er ikke medregnet i transportopgørelsen. Ligeledes er 

transport direkte tilknyttet markdriften (såning, pløjning, sprøjtning og høst) af ejendommen udeladt. 
 
De gener der vil være af transporter vurderes at ligger indenfor det forventelige, for hvad man kan for-
vente i et landbrugsområde.  
Ansøger forsøger at tage mest muligt hensyn til naboer, blandt andet at forsøge at lægge flest mulige 

transporter i dagtimerne, hvor der er større sandsynlighed for at naboer er hjemmefra. 
 
Det vurderes samlet set, at vejnettet omkring ejendommen, uden væsentlige problemer for den øvrige 
trafik, og uden uacceptable gener for naboer, vil kunne afvikle transporterne i forbindelse med produktio-
nen 
 

Rekreative og kulturhistoriske interesser 
Ejendommen ligger inden for fjernbeskyttelseszonen for Klokkerholm Kirke. Det vurderes dog at bygnin-
geændringen for ejendommen ikke vil påvirke kirkens betydning som monument i landskabet, da opførel-
sen sker i tæt sammenhæng med eksisterende byggeri og der ikke bygges højere end det nuværende.  
 
Ellers ligger der ingen kulturhistoriske interesser i umiddelbar nærhed af ejendommen, som vil kunne 

blive påvirket af ejendommens produktion. 

 
Lugt og påvirkning af nærmeste omkringboende 
Husdyrbruget er analyseret ift. lugtemission og lugtgeneafstande til de nærmest beliggende: enkelt bolig 
uden landbrugspligt, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område i landzone og byzone.  
 
Resultatet i analysen i skemaID 238517, som kan ses i tabel 5.  
 

 
Figur 3 De nærmeste naboer uden landbrugspligt, samlet bebyggelse samt byzone. 
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Tabel 5 Oversigt lugtgeneafstande 

 
 
Beregningerne viser, at alle lugtgenekravene er overholdt. 
 
Støj og støv 
De normale større støjkilder på husdyrbruget vil være højtryksrenser, foderanlæg, gyllepumper, den dag-

lige brug af traktorer samt transporter til og fra ejendommen. Flytning af grise til og fra transporter vil 
også kunne give anledning til støjgener. 
 
De normale større støvkilder på husdyrbruget er håndtering og kørsel med foder, i nogen grad vask af 
stalde, men primært er det transport og kørsel med maskiner der er den største støvkilde. Der er lavet 

direkte adgangsveje til staldene, gylletankene og kornsiloerne, som sikrer, at der ikke bliver kørt mere 

end højst nødvendigt. En del af kørslen vil foregå inde imellem bygningerne, specielt efter etablering af 
den nye stald, som naturligt vil skabe en barriere, der derved vil skærme for spredningen af støvet. 
 
I forhold til støjgener, så er der relativ god afstand til nærmeste naboer, hvorfor det er forventeligt, at 
støjgenerne vil være begrænset, endvidere er der en del af det støjende arbejde, som foretages inden-
dørs, hvorfor støjen skærmes.  
 

Den udendørs belysning er placeret væk fra de nærmeste naboer, samtidigt med, at det er etableret med 
sensor, således det ikke står og brænder unødigt.  
 
Det er ansøger vurdering at generne fra støv og støj, samt evt. lysgener er forventelige for en produktion 
som den ansøgte. Derudover vurderes det, at der ikke er nogen særlige forhold ved produktionen der gi-
ver væsentlige støv- og støjgener.  
 

Da der kun er få ændringer i produktionen i forbindelse med den nye godkendelse, vurderes det, at der 
ikke sker ændringer af støv- og støjgener.  

 
Jord 
I umiddelbar nærhed af husdyrbruget er der ikke udlagt råstofgraveområde eller råstofinteresseområde.  
 

Uheld og risici 
Den største risiko for mennesker og dyr på husdyrbruget vurderes at være brand i stald og driftsbygnin-
ger. Der er taget forholdsregler på husdyrbruget for at forhindre brand. Blandt andet er der opstillet 
brandslukningsudstyr. Derudover er der udarbejdet en beredskabsplan der fortæller hvilke aktioner der 
skal tages i forbindelse med brand eller anden ulykke. 
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Den største miljømæssige risiko i forbindelse med den ansøgte produktion vurderes at være forurening 

som følge af uheld i forbindelse med håndtering af gylle. 
 
Ligeledes vurderes gylleopbevaring og pumpning af gylle som en mindre risiko.  
 
Der er altid overvågning ved pumpning af gylle. Der foretages beholderkontrol hvor det sikres at opbeva-

ringslagrene er intakte. Ligeledes fokuseres der på at udkørsel af gylle foretages med korrekt dæktryk og 
at traktorer og vogne er i forsvarlig stand ved udkørsel. 
 
Der henvises desuden til afsnittet om management og egenkontrol, samt beredskabsplan (bilag 4). Her i 
gennemgås hvilke forholdsregler der skal tages af ejere og ansatte på husdyrbruget, hvis de beskrevne 
risici skulle opstå. 

 
Affald 
 
Der er en begrænset mængde restaffald fra den daglige drift. Denne afhændes af HCS. 
 
Klinisk risikoaffald fra for eksempel kanyler og skalpeller bliver afhentet i henhold til regler gældende for 

aflevering af erhvervsaffald.  

 
Evt. udtjent materiel som for eksempel udtjente ventilatorer, udskiftes og afhændes som skrot.  
 
Affaldshierarkiet som beskrevet i miljøbeskyttelseslovens §6b opfyldes igennem en rationel bestilling af 
varer til ejendommen. Der bestilles, hvis muligt sække- og kassevarer i så store partier som muligt, dog 
tilpasset hvad der er rationelt for driften. Således begrænses den totale affaldsmængde.  
 

På husdyrbruget tilsigtes der mest muligt genbrug, hvor det giver mening. Der er på ejendommen en ri-
melig grad af sortering af affald i de største fraktioner. Blandt andet sorteres pap og plastik for sig. Det 
skal dog understreges at det forventes at det er meget begrænsede mængder affald som der forventes 
produceret ved den ansøgte produktion. 
 
Af specielle affaldstyper kan nævnes mediciner og kanyler. Disse er vanskelige at nyttiggøre på anden vis 

end som farligt affald, og de behandles som sådan.  
I forbindelse med den ansøgte produktionsændring vil der fortsat forefindes planteværnsmidler på hus-
dyrbruget, som opbevares aflåst i separat rum i maskinhuset. 

 
Der er redegjort for placering af dagrenovationsaffald på medsendte bilag 3. 
 
Det er ansøgers vurdering at affaldsproduktionen fra produktion er meget begrænset, og er på linje med 

hvad der er forventeligt for en produktion som den ansøgte. 
 
Ansøger har først og fremmest ingen interesse i at producere mere affald end højst nødvendigt. Det vur-
derer at så længe affaldshierarkiet iagttages, vil affaldsproduktionen være begrænset mest muligt. Så 
længe affald sorteres i størst mulig grad samt afhændes i henhold til afhentningsaftaler, vil produktions-
ændringen kunne gennemføres uden væsentlige påvirkninger af omgivelserne. 
 

Døde dyr 
Døde dyr opbevares og afhentes af DAKA jf. regler om afhentning af dyr i bekendtgørelse om opbevaring 
af døde dyr.  
 
Fluer og Skadedyr 
Skadedyr bekæmpes generelt i henhold til retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 

samt Kommunens anvisninger.  
 
Rotter bekæmpes af privat firma, Rovfluens ApS, der tilkaldes, hvis der opstår udfordringer med skade-
dyr. Fluer minimeres ved at holde en god hygiejne omkring dyrene og hvis det alligevel bliver et problem, 
bekæmpes de med gyllefluer. 
 
___________________________________________________________________________ 
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Befolkning og menneskers sundhed 

Der er i det ovenstående redegjort for hvilke elementer der påvirker befolkningen og menneskers sund-
hed. Der er ligeledes redegjort for husdyrbrugets håndtering af disse elementer samt evt. afbødende til-
tag der foretages fra husdyrbrugets side for at begrænse denne påvirkning. I nedenstående er redegjort 

for hovedkonklusionerne, som ansøger vurderer dem.  
 
Transport 
Det er ansøgers vurdering at befolkningen vil opleve et øget antal transporter til og fra ejendommen. Det 
vurderes at det samlede antal transporter, fortsat ligger inden for det forventelige for en produktion som 
den ansøgte. Der tages hensyn til naboer i det omfang det lader sig gøre, ved at forsøge at planlægge 

transporter henlagt til dagtimerne, samtidigt med at trafikken foregår af relativt store veje.  
 
Lugt 
Det er ansøgers vurdering at de øgede lugtgener der vil blive fra udvidelsen af produktionen, ikke vil give 
urimelige gener for naboerne. Ansøger vurderer at der igennem opretholdelse af en god staldhygiejne, 
samt hensyn til naboer i forbindelse med omrøring af gylle og gylleudbringning, ved at henlægge det til 
dagtimerne, vil naboer ikke blive udsat for lugtgener som er uacceptable for en produktion som den an-

søgte.  
 

 

Reduktion af miljøpåvirkning og afværgeforanstaltninger 
Herunder beskrives ansøgers valg til reduktion af miljøpåvirkninger og anvendte afværgeforanstaltninger. 

 
Støj 
Ventilationsanlæg og foderanlæg vedligeholdes og rengøres efter behov for at reducere støjpåvirkningen, 
samt mindske energiforbruget. Flytning af grise planlægges hvis muligt til at ske indenfor alm. arbejdstid. 
Derudover er udleveringen placeret inde på gårdspladsen således at staldbygningerne skærmer mod na-
boerne.  
 

Brugen af andet maskinel forsøges ligeledes henlagt til dagtimerne – dog med forbehold for, at der i sær-
lige spidsbelastningsperioder (udkørsel af gylle) er brug for at kunne anvende maskinel udover det tids-
rum. Brug af højtryksrenser til vask af stalde foregår indendørs, og dermed er støjbelastningen for na-
boer reduceret. 

 
Det bemærkes derudover at gyllepumper er placeret ved fortanken der er placeret centralt mellem stald-

bygningerne. Således er der også en reduceret støjpåvirkning fra disse, da der er langt til nabobeboelse 
herfra. 
 
Lugt 
Lugtemissionen fra staldanlægget søges reduceret ved kontinuerlig at fastholde en god staldhygiejne og 
anvende god management i staldene. Omrøring af gylle vil udelukkende blive foretaget i forbindelse med 
udkørsel.  

 
Ammoniak 
De tekniske beregninger i ansøgningen har vist at alle depositionskrav i forhold til natur er overholdt.  
 
Beskyttelse af jord og grundvand 
God ledelse og dygtige medarbejdere er den bedste beskyttelse mod utilsigtede uheld. 
 

Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, som definerer hvilke handlinger, der skal ske i 

tilfælde af uheld og spild på ejendommen. Beredskabsplanen er vedlagt som bilag 4. 
 

 

Undersøgte alternativer 

Et alternativ til det ansøgte er en etablering af en tilsvarende produktion på en anden ejendom end den 
ansøgte. Der forefindes i dag en effektiv og god produktion på ejendommen, og det har været ønsket at 
udvide denne produktion, således der bliver lavet én stor og samlet produktion, med en god synergi med 
det eksisterende, hvor de gode driftsresultater kan overføres. Ved etablering af en ny stald på en anden 
ejendom, så vil det være nødvendigt med nyt personale, og flere transporter til flere ejendomme, både i 
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forhold til levering af grise og foder. Man vil altså ikke have samme mulighed for samdrift, som man vil 

opnå ved at etablere den nye stald ved det allerede eksisterende anlæg.  
 
Den ansøgte produktion giver god mening i forhold til at godkendelsen er fleksibel, da det giver mulighed 
for at ansøger kan tilpasse produktion i forhold til produktionen på ejers øvrige ejendomme. 
 

Med den ansøgte produktionsændring skabes en harmonisk og optimal bedrift.  
 
0-alternativet vil betyde at ejendommens produktion vil stagnere, og der vil ikke være mulighed for at 
kunne udnytte produktionsapparatets potentiale fuldt ud til at opnå bedre resultater. 
 

 

BAT – Bedst anvendelig teknologi 

I ansøgningen redegøres der for brugen af BAT for følgende 5 områder:  
 
- Staldindretning 

- Foder 

- Opbevaring/behandling af husdyrgødning 
- Forbrug af vand og energi samt management.  
- Anvendte teknologier og evt. fravalg af oplagte teknologier. Samt generel management. 
 
I ansøgningen er der under de enkelte områder redegjort for ansøgers valg af teknik og evt. fravalg af 
oplagte teknikker. Der tages i redegørelsen udgangspunkt i EU-kommissionens referencedokument om 
BAT for intensiv svine og fjerkræhold samt BAT-blade og teknologibeskrivelser fra Miljøstyrelsen.  

For IE-brug redegøres der i øvrigt for overvejelser over alternative teknologier. 
 

Staldindretning og BAT 
Staldsystemer i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen samt i tabel 1. Herunder beskrives krav til 
BAT på ammoniak.  
 
Der er redegjort for produktionsarealernes størrelse samt gulvtype i bilag 3. 
 
Redegørelse for anvendelse af BAT ammoniak 

Det samlede vejledende ammoniaktab pr. år opnåeligt for hele anlægget ved anvendelsen af BAT er be-

regnet til 3.958 kg NH3-N/år, og det faktiske ammoniaktab fra hele anlægget er beregnet til 3.920 kg 
NH3-N/år. BAT-kravet vurderes dermed overholdt. 
 
I nudrift er der ikke vilkår om ammoniakreduktion, mens der etableres fast overdækning på den store 
gylletank for at overholde BAT, i ansøgt drift.  
 

Samlet konklusion 
Det vurderes samlet set at BAT-niveauet for staldindretning for dette husdyrbrug overholdes. 
 
____________________________________________________________________________________ 
Foder, foderopbevaring og fodringstrategi og BAT 
 
Der anvendes tørfoder til grisene.  

 
Der anvendes fasefodring, således der anvendes to eller flere forskellige foderblandinger i perioden fra 
indsætning til slagt. Ved fasefodring er det muligt at fodre grisene efter deres næringsstofbehov i de for-
skellige vægtklasser. Derved reduceres udskillelsen af kvælstof og fosfor.  

 
Foderblandingerne tilsættes syntetiske aminosyrer. Ved at reducere proteinindholdet i foder samtidig 
med tilsætning af frie essentielle aminosyrer undgås at overfodre med ikke-essentielle aminosyrer. Det 

giver en bedre proteinudnyttelse og mindre overskydende protein, hvorved kvælstofudskillelsen mind-
skes. Ved at reducere protein i foder opnås desuden, at grisene mindsker vandoptagelsen, således de ud-
skiller mindre urin, hvilket giver en mindsket mængde gylle. 
 
De anvendte foderblandinger tilsættes enzymet fytase, hvorved fordøjeligheden af foderets naturlige ind-
hold af fosfor øges og udskillelsen af fosfor med gødningen reduceres.   
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Foderplaner tilpasses løbende og dokumentation herfor samt for tilsætning af fytase, registreres og opbe-

vares på ejendommen og vil kunne fremvises på forlangende i forbindelse med tilsyn. Således opfyldes 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §37 omkring fodring og dokumentation herfor på et IE-brug. 
 
Redegørelse for anvendelse af BAT 
Med henblik på at reducere dyrenes N-udskillelse er det BAT at tilpasse foderet til dyrenes behov i de for-

skellige produktionsfaser (fasefodring), at optimere foderet på baggrund af fordøjelige/disponible næ-
ringsstoffer samt at tilsætte foderet aminosyrer. Derudover nævnes det, at visse fodertilsætninger, her-
under enzymer, kan forøge fodereffektiviteten. 
 
Samlet konklusion 
Sammenholdes ansøgers valg af fodringsteknik med BREF-dokumentet, vurderes det at det ansøgte pro-

jekt lever op til BAT. 
 

 
Opbevaring og behandling af husdyrgødning og BAT 

Husdyrgødningen planlægges opbevaret i staldanlæggets gyllekummer, fortank og to eksisterende gylle-
beholdere på hhv. 820 og 2.040 m3. 

 
Der er overdækning på den store beholder. Den lille gylletank har naturligt flydelag. Der omrøres kun i 
beholderen i forbindelse med udbringning. 
 

Tankene opfylder Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til pumper etc. Der udføres 10-års beholderkon-
trol af godkendt firma. Tankene tømmes normalt 1 gang årligt med henblik på inspektion. 
 
Redegørelse for anvendelse af BAT 
Jf. BREF er det BAT at opbevare gylle i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemi-
ske påvirkninger. Beholderens bund og vægge skal være tætte og korrosionsbeskyttede. Beholderens 
skal tømmes jævnligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – normalt 1 gang årligt. Der omrøres kun i 

gyllen umiddelbart før tømning af beholderen. Det er endvidere BAT at overdække beholderen med fast 
låg eller med et naturligt flydelag eller et flydelag, der etableres med snittet halm eller tilsvarende. 

 
Jf. BREF kan det være BAT at behandle husdyrgødning på bedriften med visse betingelser. Disse betin-

gelser vedrører landbrugsareal til rådighed, overskud af eller efterspørgsel på lokale næringsstoffer, tek-
nisk assistance, markedsmuligheder for produktion af grøn energi samt lokale regler. Er der f.eks. et 

overskud af næringsstoffer i området og manglede arealer til at udbringe husdyrgødningen så kan det 
være BAT at foretage separation af husdyrgødningen. 
 
Samlet konklusion 

Sammenholdes ansøgers foranstaltninger vedr. opbevaring og behandling af husdyrgødning, med BREF-
dokumentet vurderes det at det ansøgte projekt lever op til BAT. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Energi- vand, og resurseforbrug og BAT 

Ansøger tilsigter løbende at reducere både energi- og andet ressourceforbrug på ejendommen for at re-

ducere miljøpåvirkning og forbedre det økonomiske indtjeningsgrundlag. 

Generelt set tilstræber ansøger at anvende de energirigtige løsninger i staldene, som omkostningsmæs-
sigt er tilsvarende staldenes stand og nedslidningsgrad. Vedr. opvarmning, ventilation, belysning og 
vandforbrug tilstræbes det at forbruget holdes på et så lavt niveau som muligt. 

I den nye stald bliver der installeret de mest energibesparende komponenter, såsom ventilation.  
  
Elforbrug generelt 

 
Ejendommens elforbrug registreres og følges op. Det årlige forbrug forventes at ligge på et niveau om-
kring 204.000 kWh.  
Hovedparten af forbruget går til drift af ventilation og lys, foderanlæg, varmepumpe til gyllekøling samt i 
mindre grad gyllepumper og mindre maskiner såsom højtryksrenser, kompressor mf. 
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Det forventes at det årlige energiforbrug, med den ansøgte produktion, vil være på samme niveau som 

tidligere, evt. lidt lavere i fremtiden som følge af den løbende udskiftning til mere energibesparende be-
lysning og ventilation.  
 
Lys 
Der er på nuværende tidspunkt delvist skiftet belysning til LED i de eksisterende stalde, og der vil ved 

nedslidning af gammel belysning blive suppleret med udskiftning til LED, derfor forventes forbruget af 
strøm til belysning at falde. 
 
Ventilation 
Der er mekanisk ventilation i alle staldafsnit. Ventilationsanlægget optimeres løbende, hvor indstillingerne 
justeres. I den nye stald vil der blive installeret energibesparende ventilation.  

 
Der foretages eftersyn og renholdelse af luftkanaler efter behov. Herved undgås modstand i ventilations-
systemet. 
 
Varme 
Opvarmningen sker med pillefyr. 

 

Vand 
Der forventes et vandforbrug på ca. 15.000 m3 i den ansøgte drift. Vandforbruget kontrolleres, registre-
res og følget op løbende, så evt. vandspild kan hurtigt registreres og stoppes igennem udskiftning af slid-
dele. Vandet kommer fra egen boring. 
 
Det forventes at 4/5 af vandforbruget vil gå til drikkevand og 1/5 af vandforbruget vil gå til vask af 
stalde. Der anvendes iblødsætning af stalde før vask, således vandforbrug til vask begrænses mest mu-

ligt.  
 
Ansøger vurderer, at så længe vandforbruget kontrolleres registreres og følges op, samt at sliddele og 
defekte eller dryppende drikkenipler og haner udskiftes, samt at der ved udskiftning af materiel vælges 
vandbesparende alternativer, vil den ansøgte produktion med hensyn til vandforbrug være at betegne 
som BAT. 

 
 
Redegørelse for anvendelse af BAT 

Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke krav til energiforbrug og andet resurseforbrug 
i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, idet forbruget vil afhænge af de 
driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom. 
 

Når der anvendes mekanisk ventilation, er det BAT at optimere udformningen af ventilationssystemet 
samt at undgå modstand gennem hyppig eftersyn og rengøring af ventilationssystemet. Det er desuden 
BAT at anvende lavenergibelysning.  
 
I henhold til BREF er det med henblik på at reducere vandforbruget BAT at rengøre stald og inventar med 
højtryksrenser efter hver produktionscyklus, at foretage regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlæg for 
at undgå spild, at registrere vandforbrug samt at finde og reparere evt. lækager. 

 
Samlet konklusion 
Sammenholdes ansøgers tiltag med henblik på reduktion af energiforbruget med BREF-dokumentet vur-
deres det, at det ansøgte projekt lever op til BAT.  
 
 

Anvendte teknologier og evt. fravalg af oplagte teknologier. 

 
Der er overdækning på den eksisterende gyllebeholder. Alle generelle afskæringskriterier vurderes for 
overholdt.  
 

Dersom der skal udskiftes belysning eller ventilation som følge af at udstyret har været nedslidt, vil der 
blive anvendt lavenergi-belysning samt trinstyret ventilation. 

                                                                                                                                  
 

Ved IE-husdyrbrugets ophør 
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Ved ophør af produktion på husdyrbruget, vil staldene og ventilationsanlæg skulle nedvaskes, og gylle-

kummer tømmes. Silo- og foderanlæg vil ligeledes skulle tømmes og rengøres.  
 
Ved ophør vil gyllebeholdere som ikke længere skal anvendes efter ophør, blive taget ud af drift i henhold 
til regler i bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning.  
 

Ved ophør vil nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare fra bygninger, produktionsarealer 
og gyllebeholdere, blive foretaget. 
 
Ved ophør af produktion på ejendommen, vil der senest 4 uger efter driftsophør indsendes et oplæg til 
vurdering af omfanget af forurenet jord og grundvand på husdyrbruget. Efter påbud fra kommunen vil 
der blive foretaget nødvendige undersøgelser og analyser, for at klarlægge eventuel forurenings omfang. 

Ud fra disse udarbejdes en risikovurdering for at klarlægge risikoen ved den eventuelt påviste forurening. 
 
Hvis der igennem risikovurderingen påvises en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljø, vil 
oplægget også indeholde tiltag for at sikre at forureningen begrænses til af kommunen udpeget niveau.    
 

 

Miljøledelse 
For alle IE-husdyrbrug skal der formuleres og føres et miljøledelsessystem. Ansvarlig for driften af hus-
dyrbruget skal formulere: 

• En miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold 
• Fastsætte miljømål 
• Udarbejde handlingsplaner for de fastsatte miljømål 
• Minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og foretage justeringer af mål og handlingsplaner 

• Minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet 
 
Ansøger vil indføre miljøledelse på sin bedrift.  
 
Målsætninger formuleres når behovet identificeres, og følges løbende op med tiltag. Medarbejdere invol-
veres i målsætninger og gennemføring af tiltag. Miljøledelsesplan, med målsætning og tiltag opdateres 
løbende, men gennemgås en gang årlig.  

 

 

Generel management 
Herunder beskrives ansøgers tilgang til management på ejendommen ift. produktionen: 

- Der udarbejdes mark- og gødningsplan i henhold til lovkrav, således tildelingen af næringsstoffer til 

afgrøderne optimeres 
- Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der gennemgår bedriften med ejer og medarbejdere efter 

behov.  
- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden al-

tid anvendes.  
- Der føres medicinjournal og logbog for gylletanke.  

- Gylletanke bliver kontrolleret hvert 10. år af autoriseret kontrollant.  
- Personalet uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.  
- Gyllepumpning foregår altid under opsyn. 
- Energi- og vandforbrug, samt forbrug af fyringsolie til opvarmning registreres og følges op. 
- Der er lavet beredskabsplan således at evt. uheld kan stoppes og konsekvensen for det omgivende 

miljø begrænses mest muligt, denne opdateres hvert år. (Se bilag 4).  

 

BAT vedr. management og egenkontrol 
I henhold til BREF (2017) er det BAT at uddanne bedriftens personale, at registrere energi- og ressource-
forbrug samt forbrug og anvendelse af handels- og husdyrgødning. Endvidere at have procedurer for at 
sikre ren- og vedligeholdelse af bygninger og inventar, at planlægge gødning af markerne korrekt samt 
at have nødfremgangsmåde ved evt. uheld. Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke 
krav til management i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, da manage-
ment vil afhænge af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom. 

 
Samlet konklusion 
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Sammenholdes ansøgers redegørelse for management og egenkontrol med BREF-dokumentet vurderes 

det, at det ansøgte projekt lever op til BAT. 
 

 
 
 


