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Datablad 
 

Landbrugets navn og beliggenhed Hårup Bondegård 

Mejlbyvej 658 

8530 Hjortshøj 

 

Matrikel nr. 10a, Hårup By, Todbjerg 

 

Cvr. nr. 

 

30959574 

 

Ejer af ejendommen Per Therkildsen 

Risvangsvej 12 

8530 Hjortshøj 

 

og 

 

Christian Therkildsen 

Mejlbyvej 658 

8530 Hjortshøj 

 

Driftsansvarlig 

 

Christian Therkildsen 

 

Konsulent Kjartan Einarson, LMO 

 

Brugstype Økologisk mælkeproducent 

 

Godkendelsesbetegnelse § 12 

 

Tilsynsmyndighed Aarhus Kommune, sagsnr. 16/010687 

 

Godkendelsens dato Den 20. maj 2016 

 

Tilsyn Kommunen har, som tilsynsmyndighed, ret til på et 

hvert tidspunkt at kontrollere om vilkårene i godken-

delsen overholdes. 

 

Næste revurdering af godkendelsen 2024, hvis der ikke foretages ændringer af produkti-

onen. I dette tilfælde må kommunen som udgangs-

punkt ikke ændre vilkårene. Egenkontrol er undtaget 

beskyttelsen. 
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Indledning 
 
Husdyrbruget Mejlbyvej 658, 8530 Hjortshøj blev i 2011 miljøgodkendt som kviehotel med en produktion sva-
rende til ca. 148 DE efter dagældende dyreenhedsberegning. Miljøgodkendelsen blev aldrig taget i brug og 
bortfaldt derfor den 16. marts 2016. 
 
Med denne miljøgodkendelse udvides husdyrbruget Mejlbyvej 658, 8530 Hjortshøj fra 80 malkekøer med 
opdræt (svarende til 151 DE) til 160 køer, 40 kalve, 281 kvier og 75 tyrekalve svarende til 386,66 DE. Samti-
dig ønskes en del af de eksisterende bygninger fjernet og kostalden forlænget mod syd. Der ønskes ligele-
des en ny gyllebeholder på ca. 2.000 m3. Bygningsmassen placeres som vist på situationsplanen vedlagt 
som bilag. 
  
Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Aarhus Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske 
ansøgningssystem første gang den 25. februar 2016. Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger ind-
sendt med ansøgningen samt øvrige supplerende oplysninger indsendt under sagsbehandlingen. 
 
Når et husdyrbrug ønskes udvidet til mere end 250 dyreenheder (DE), skal anlægget med tilhørende ud-
bringningsarealer til den producerede husdyrgødning godkendes i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug. Denne miljøgodkendelse er således udarbejdet efter lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug, der har indarbejdet EU's VVM-direktiv1 og IE-direktiv. 
 
I miljøgodkendelsen er der redegjort for miljøkonsekvenserne af at udvide husdyrholdet på bedriften og for 
påvirkningen af miljøet i bred forstand. Bedriften har ikke biaktiviteter, der i sig selv er omfattet af IE-direkti-
vet. 
 

                                           
1 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere 

ændringer (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet) 
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1 Resumé og samlet vurdering 
Aarhus Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af Hårup Bondegård, Mejlbyvej 658, 
8530 Hjortshøj. Ejeren af ejendommen ønsker at ændre ejendommens malkekvægbesætning fra 80 køer, 73 
opdræt (6-28 måneder), 21 kviekalve (0-6 mdr.) (svarende til 151 DE) til en produktion af 160 køer, 281 stk. 
opdræt (6-27 måneder), 40 kviekalve (0-6 mdr.) og 75 tyrekalve (40 – 55 kg), i alt svarende til 386,66 DE.  
  
Samtidig ønskes en del af de eksisterende bygninger fjernet og kostalden forlænget mod syd. Der ønskes 
ligeledes en ny gyllebeholder på ca. 2.000 m3. Bygningsmassen placeres som vist på situationsplanen ved-
lagt som bilag. 
 
Kommunen har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af husdyrbruget inklusiv de ansøgte ændringer i 
henhold til de gældende regler2. Miljøgodkendelsen omfatter produktionen, anlægget samt udbringningsare-
aler.  
 
Miljøgodkendelsen er baseret på en række vilkår. Disse vilkår fremkommer som en følge af husdyrbruglo-
ven2 samt tilhørende bekendtgørelse3 og anden lovgivning. 
 
Miljøgodkendelsen for Hårup Bondegård, Mejlbyvej 658, 8530 Hjortshøj er særligt kendetegnet ved: 
 

 Dyreholdet udvides fra 151 til 386,66 DE. 
 

 Den eksisterende kostald forlænges mod syd, og der opføres ny gyllebeholder. Samtidig fjernes en 
del af de eksisterende bygninger på ejendommen. 
 

 De nye staldbygninger er placeret hensigtsmæssigt i tilknytning til eksisterende byggeri, samtidig 
med at mulighederne for evt. fremtidig udvidelse tilgodeses. 
 

 Der er ansøgt om dispensation fra afstandskrav til beboelse på samme ejendom samt dispensation 
fra afstandskrav til naboskel. 
 

 Anlæggets påvirkning af omgivelserne med ammoniak ikke vil være væsentlig, da projektet lever op 
til kravene vedrørende deposition til kategori 1, 2 og 3 natur. Desuden overholder udvidelsen det ge-
nerelle krav (2011/2012 niveau) om 30 % reduktion af ammoniakfordampningen. 
 

 Ansøgningssystemets lugtgenekriterier er overholdt, der vurderes derfor ikke at være risiko for væ-
sentlige lugtgener. 
 

 Ejede og forpagtede udbringningsarealer tilføres husdyrgødning med et dyretryk svarende til maksi-
malt 1,47 DE/ha. 
 

 Der sker en uændret udvaskning af nitrat på maksimalt 59 mg/l på de udbringnings-arealer, som lig-
ger i nitratfølsomt indvindingsområde/indsatsområde med hensyn til nitrat til grundvandet. 
 

 Kvælstofkvoten er reduceret med 2 % 
 

 Anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT) i projektet er tilstrækkelig. 

 

                                           
2 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

3 Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 
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Det er Aarhus Kommunes samlede vurdering, at husdyrbruget vil blive drevet på en måde, som ikke vil med-
føre en væsentlig påvirkning af miljøet. 
 
Udkastet til godkendelsen har været i høring hos berørte naboer og parter. Aarhus Kommune har i den for-
bindelse modtaget tre høringsbidrag. En kort beskrivelse af høringsbidragene er indsat nedenfor: 
 
Høringsbidrag modtaget den 15. april 2016: Bidragsyderen stiller en række spørgsmål med henvisning til 
husdyrbrugets placering i forhold til byen, fluer, værditab, vurderingsgrundlaget, beregningsgrundlaget, hjem-
melsgrundlaget, grundvandsbeskyttelsen, opbevaringskapacitet for husdyrgødning.  

 
Høringsbidrag modtaget den 9. maj 2016: Høringsbidraget koncentrerer sig om fluegener. 
 
Høringsbidrag modtaget den 11. maj 2016: Høringsbidraget koncentrerer sig om støvgener.  
 
Bidragsyderne har modtaget et skriftligt svar, som opfølgning på henvendelsen. Der er i miljøgodkendelsen 
fastsat vilkår om, at der på ejendommen skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med 
de seneste fastsatte retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Ska-
dedyrslaboratorium samt at bekæmpelsen desuden skal foretages på kommunens forlangende. Ansøger, 
Christian Therkildsen, har i forbindelse med sagsbehandlingen oplyst, at de første ca. 50 meter af grusvejen 
vil blive asfalteret for derved at reducere støvgenerne.  

1.3 Afgørelse om miljøgodkendelse 

 
På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Aarhus Kommune hermed miljøgodkendelse af 
husdyrbruget Hårup Bondegård, Mejlbyvej 658, 8530 Hjortshøj på nedenstående vilkår.  
 
Det er Aarhus Kommunes samlede vurdering, at husdyrbruget med overholdelse af de nedenstående vilkår 
ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til husdyrbruglovens § 12, stk. 2 samt reglerne i husdyrgodkendel-
sesbekendtgørelsen, og omfatter de miljømæssige forhold, det vil sige forhold af betydning for det omgi-
vende miljø som beskrevet i loven og bekendtgørelsen. 
 
Der meddeles samtidig dispensation fra afstandskravet til naboskel, således at den nye gyllebeholder kan 
opføres som vist på situationsplanen vedlagt som bilag. Der meddeles ligeledes dispensation fra afstands-
kravet til beboelse på samme ejendom, således at kostalden kan opføres som vist på situationsplanen ved-
lagt som bilag. 
 
Godkendelser og tilladelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. Byggeloven, m.v. samt tilladelse til afledning 
af spilde- og overfladevand) skal søges separat. 
 
Ejendommen skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse 
regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.  
 
Godkendelsen skal, jf. § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug regelmæssigt 
og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når 
der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2024. 
  

Mogens Bjørn Nielsen 
Afdelingschef 

Rikke Warberg Becker 
Sagsbehandler 
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1.4 Vilkårskatalog  

 
Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er: 
 

- At husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørel-
sen, 

- At kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes, 

- At yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af Aarhus Kommunes vurdering overholdes og  

- At risikoen for forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen nedsættes. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af overholdelse af den til enhver tid gældende husdyrgød-
ningsbekendtgørelse, øvrige til enhver tid gældende generelle miljøregler og nedenstående, supplerende 
vilkår: 
 
 

1. Ejendommen tillades drevet med et maksimalt dyrehold svarende til 160 malkekøer (tung race, 

11.500 EKM/årsko), 281 kvie/stude (tung race, 6 mdr.-kælvning), 40 småkalve (tung race, 0-6 

mdr.) og 75 tyrekalve (tung race, 0-6 mdr.), på godkendelsestidspunktet svarer produktionen til 

386,66 DE. 

 

2. Eksisterende og nye stalde skal være indrettet med staldsystemer, som angivet i ansøgnings-

materialet. 

 

3. Der skal etableres et fast gulv med dræn og skraber i den nye kostald (staldafsnit 3 på situati-

onsplanen). Gulvet skal skrabes hver anden time, dog ikke når køerne er på græs. 

 

4. Afstanden fra den nye tilbygning til stuehus skal være mindst 10 m. 

 

5. Afstanden fra den nye gyllebeholder til naboskel skal være mindst 25 m. 

 

6. Elforbruget skal registreres én gang årligt. Elforbruget skal føres ind i et skema, så elforbruget 

kan sammenlignes med tidligere registreringer. Registreringerne skal gemmes i fem år. 

 

7. Vandforbruget skal registreres én gang årligt. Vandforbruget skal føres ind i et skema, så vand-

forbruget kan sammenlignes med tidligere registreringer. Registreringerne skal gemmes i fem 

år. 

 
8. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de se-

neste fastsatte retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Sta-

tens Skadedyrslaboratorium (retningslinjerne opdateres 1 gang årligt). Bekæmpelse skal desu-

den foretages på kommunens forlangende. 

 

9. Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) målt i et-

hvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier: 

 
 

 Kl. 
Referenceidsrum/Midlingstid 

Timer 

I 

dB(A) 

II 

dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 55 45 

Lørdag 07-14 7 55 45 

Lørdag 14-18 4 45 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 45 40 
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Alle dage 18-22 1 45 40 

Alle dage 22-07 0,5 40 35 

Maksimalværdi 22-07 - 55 50 

I: Boliger i det åbne land, II: Områder for åben og lav boligbebyggelse 

 
10. Kontrol af støj 

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at støjgrænserne er 

overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndighe-

den sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

 

11. Krav til støjmåling 

Husdyrbrugets støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger 
fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj 
fra virksomheder.  

 
Ved anmodning om støjmåling skal denne foretages, når husdyrbruget er i fuld drift eller efter 
anden aftale med tilsynsmyndigheden. 

 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af 
Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". 

 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-
grænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afhol-
des af husdyrbruget. 

 
12. Definition af overholdelse af støjgrænser 

Grænseværdier for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ube-
stemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes sam-
lede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemt-
heden må ikke være over 3 dB(A). 

 
13. Ejede og forpagtede udbringningsarealer må maksimalt tilføres husdyrgødning svarende til 1,47 

DE/ha. 

 

14. Ved beregning af bedriftens kvælstofkvote, skal alle afgrøders kvælstofnorm nedsættes til 98 % 

af NaturErhvervstyrelsens til en hver tid gældende normer. Normreduktionen kan omregnes efter 

gældende regler til ekstra efterafgrøde. Ekstra efterafgrøder kan erstattes efter NaturErhvervsty-

relsens regler med tilsvarende virkemidler. Vilkåret er opfyldt når markerne drives økologisk.   

 

15. Der må højst må være 138 kvier på stald i sommerperioden. Resten skal være på græs i min. 5 

måneder. 

 

16. Arealerne må ikke tilføres anden organisk gødning. Forholdet skal kunne dokumenteres ved fx 

gødningsregnskab. 

 
17. Ved eventuelt ophør af dyreholdet skal dette meddeles til Aarhus Kommune. 

 
18. Ved husdyrbrugets eventuelle ophør skal stalde m.v. rengøres og alle lagre af husdyrgødning, 

foder, affald og lignende bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. 

  



 

7 

1.5 Offentlighed 

 
Denne miljøgodkendelse er udstedt i henhold til Lov nr. 868 af 3. juli 2016 om miljøgodkendelse m.v. af hus-
dyrbrug med senere ændringer. Husdyrbrug over 250 dyreenheder (DE) behandles efter denne lovs § 12.  
 
Annoncering af ansøgning  
Da Aarhus Kommune modtog ansøgningen, annoncerede kommunen den offentligt på Aarhus Kommunes 
hjemmeside i perioden 1. marts 2016 til 22. marts 2016. 
 
Annoncering af udkast 
Udkast til miljøgodkendelse har været i høring i 6 uger fra den 5. april til den 17. maj 2016 hos ansøger, na-
boer og parter.  
 
Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos følgende, som ejer ejendom inden for den vejledende 
konsekvenszone svarende til ca. 292 meter samt ansøger, dennes konsulent og de øvrige parter, som er 
hørt under sagsbehandlingen: 
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Aarhus Kommune har i den forbindelse modtaget tre høringsbidrag. En kort beskrivelse af høringsbidragene 
er indsat nedenfor: 
 
Høringsbidrag modtaget den 15. april 2016: Bidragsyderen stiller en række spørgsmål med henvisning til 
husdyrbrugets placering i forhold til byen, fluer, værditab, vurderingsgrundlaget, beregningsgrundlaget, hjem-
melsgrundlaget, grundvandsbeskyttelsen, opbevaringskapacitet for husdyrgødning.  

 
Høringsbidrag modtaget den 9. maj 2016: Høringsbidraget koncentrerer sig om fluegener. 
 
Høringsbidrag modtaget den 11. maj 2016: Høringsbidraget koncentrerer sig om støvgener.  
 
Bidragsyderne har modtaget et skriftligt svar, som opfølgning på henvendelsen. Der er i miljøgodkendelsen 
fastsat vilkår om, at der på ejendommen skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med 
de seneste fastsatte retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Ska-
dedyrslaboratorium samt at bekæmpelsen desuden skal foretages på kommunens forlangende. Ansøger, 
Christian Therkildsen, har i forbindelse med sagsbehandlingen oplyst at de første ca. 50 meter af grusvejen 
op mod ejendommen vil blive asfalteret for derved at reducere støvgenerne. 
 
Høring af andre kommuner 
Favrskov Kommune er hørt i sagen angående et enkelt udbringningsareal, som ligger i Favrskov Kommune. 
Favrskov Kommunes høringssvar er vedlagt som bilag. 
 
Aarhus Kommunes afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside den 20. maj 2016.  
 
Følgende har samtidig fået tilsendt godkendelsen: 
Ansøger Christian og Per Therkildsen, CVR-nr.: 30959574 
Ansøgers konsulent Kjartan Einarson, LMO, kje@lmo.dk 
 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, dnaarhus-sager@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Aarhus, ta@sportsfiskerforbundet.dk 
Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk 
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk  
Friluftsrådet, aarhus@friluftsraadet.dk  
Byggeri, byggesag@mtm.aarhus.dk  
 
Øvrige parter, som er orienteret om, at miljøgodkendelsen meddeles er sammenfaldende med de, som mod-
tog udkast til miljøgodkendelse (angivet i tabellen ovenfor). 
 
Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen, jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 
kap. 7. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget senest den 17. juni 2016 af Aarhus Kommune 
via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en 
række foreninger og organisationer m.v. vil kunne klage over kommunens afgørelse.  
 
Klagen skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet via nævnets klageportal på www.borger.dk eller 
www.virk.dk.  
 
Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende klageportalen findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem klageportalen 
til kommunen. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen. 
 
Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. I 
særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge klageporta-
len, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om fritagelse til kommunen. Kommunen videresen-
der herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive 
fritaget. 
 
En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet be-
stemmer andet. Det forudsættes, at andre nødvendige tilladelser som f.eks. byggetilladelse er indhentet, in-
den miljøgodkendelsen udnyttes. Det skal bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet ved sin behandling kan 
ændre eller ophæve en godkendelse. 
 
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder 
fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort. 
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2 Vurdering 
 

Generelt 

 
Miljøgodkendelsen gælder for husdyrbruget Hårup Bondegård, Mejlbyvej 658, 8530 Hjortshøj. 
 
Godkendelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter på Hårup Bondegård. Ejendommen har CVR nr. 
30959574 og CHR nr. 29026. 
 
Ansøger Christian Therkildsen ønsker at ændre ejendommens malkekvægbesætning fra 80 køer, 73 opdræt 
(6-28 måneder), 21 kviekalve (0-6 mdr.) (svarende til 151 DE) til en produktion af 160 malkekøer (tung race, 
11.500 EKM/årsko), 281 kvie/stude (tung race, 6 mdr.-kælvning), 40 småkalve (tung race, 0-6 mdr.) og 75 
tyrekalve (tung race, til 100 kg) svarende til 386,66 DE. En forøgelse på 236 DE. 
 
Ændringen medfører tilbygning til eksisterende kostald samt opførelse af ny gyllebeholder. Desuden fjernes 
en del af de eksisterende stalde, se situationsplanen vedlagt som bilag.   

2.2 Gyldighed 

Godkendelsen skal være udnyttet inden to år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse jf. § 33 stk. 1 i 
Husdyrbrugsloven. Tilladelsen eller godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og an-
lægsarbejder.  
 
Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder ifølge 
§ 33 stk. 3 den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. 

2.3 Retsbeskyttelse 

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan i særlige tilfælde meddele forbud 
eller påbud for godkendelser efter § 12, før der er forløbet 8 år, jf. § 40, stk. 2 i Husdyrbrugsloven. 

2.4 Revurdering af miljøgodkendelsen 

Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering jf. § 40 i 
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal 
dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i år 2024. 
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3 Beliggenhed og planmæssige forhold. 
I dette kapitel beskrives og vurderes projektet for så vidt angår afstandskrav til naboer, vandforsyning, offent-
lig vej m.v. samt husdyrbrugets beliggenhed i forhold til forskellige bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger 
mv.  

3.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. 

Husdyrbruget ligger i landzone. Der er ca. 140 meter fra nærmeste stald til nærmeste nabo uden landbrugs-
pligt. 
 

 Afstandskrav 

(meter) 

Afstand  

(meter) 

Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller 

sommerhusområde 
50 180 

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

hvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, re-

kreative formål og lign.  

50 180 

Nabobeboelse 50 140 

Tabel 3.1.1. Afstandskrav - jf. § 6 i Husdyrbrugsloven - samt aktuelle afstande fra produktionsanlægget og ensilagepladsen. 

 
I følge § 8 i Husdyrloven må der ikke etableres stalde og gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug for 
mere end 3 dyreenheder, inden for følgende afstande:  
 

 Afstandskrav 

(meter) 

Afstand  

(meter) 

Ikke-almene vandforsyningsanlæg 25 >300 

Almene vandforsyningsanlæg 50 >300 

Vandløb (herunder dræn) og søer 15 
Vandløb: Godt 400 

Sø: Godt 1100 

Offentlig vej  
15 200 

(fra ny stald) 

Levnedsmiddelvirksomhed 25 >25 

Beboelse på samme ejendom 15 10 

Naboskel 30 25 

Tabel 3.1.2. Afstandskrav - jf. § 8 i Husdyrbrugsloven - samt aktuelle afstande fra husdyrproduktionsanlægget og ensilagepladsen 

 
Afstanden mellem den nye stalds nærmeste hjørne og beboelsen på samme ejendom bliver ca. 10 m. Af 
hensyn til logistikken i anlægget ønskes udbygningen af stalden mod syd. Der er søgt om dispensation fra 
afstandskravet på de 15 m. I forbindelse med projektet fjernes nogle gamle staldbygninger, som ligger endnu 
tættere på beboelsen. Afstanden mellem beboelsen og staldanlæg øges dermed ved etableringen af den 
nye tilbygning. Lejerne i stuehuset er hørt i forbindelse med sagsbehandlingen. Aarhus Kommune har ikke 
modtaget høringssvar i den forbindelse. Aarhus Kommune meddeler sammen med nærværende miljøgod-
kendelse dispensation fra afstandskrav til beboelse på samme ejendom.  
 
Afstanden fra den nye gyllebeholder til naboskel overholder ikke afstandskravet. Der er søgt om dispensa-
tion fra afstandskrav til naboskel. Den nye gyllebeholder ønskes opført ca. 25 m fra naboskel. Gylletanken 
ligger naturligt her ved siden af en eksisterende tank, længst muligt væk fra byen, og der bor ikke nogen på 
den anden side af skellet. Samtidig afskærer det ikke ansøger muligheden for at udvide stalden mod nord, 



 

12 

hvis dette på et tidspunkt skulle blive aktuelt. Ejeren af nabomatriklen er hørt i forbindelse med sagsbehand-
lingen. Aarhus Kommune har ikke modtaget høringssvar i den forbindelse. Aarhus Kommune meddeler sam-
men med nærværende miljøgodkendelse dispensation fra afstandskrav til naboskel. 
 
Staldanlægget ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger. 
 
Placeringen af den nye staldtilbygning og den nye gyllebeholder er fastholdt ved vilkår. 

3.2 Placering i landskabet 

Hårup Bondegård er lokaliseret i Aarhus Kommune og er beliggende i det åbne land ca. 180 m øst for Hårup 
By. 
 
Ejendommen ligger ikke inden for nogen af følgende udpegninger: 
 

Landskabelig udpegning Sammenfald med ejendommen 

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser mv. Nej 

Områder med særlig god landskabskarakter  Nej 

Områder med særlig geologisk værdi Nej 

Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer Nej 

Kirkeomgivelser Nej 

Kystnærhedszonen Nej 

Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering Nej 

Skovrejsningsområder Nej 

Fredede områder Nej 

Beskyttede naturarealer (§3) Nej 

Strandbeskyttelseslinje Nej 

Klitfredningslinje Nej 

Skovbyggelinje Nej 

Sø- og åbeskyttelseslinje Nej 

Kirkebyggelinje Nej 

Fortidsmindelinje Nej 

Beskyttede sten- og jorddiger Nej 

 
Den planlagte tilbygning og den nye gyllebeholder placeres i nær tilknytning til det eksisterende anlæg. Aar-
hus Kommune har ingen bemærkninger til anlæggets placering i landskabet. 
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4 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
I dette kapitel beskrives og vurderes husdyrholdets sammensætning, staldindretning, fodring, vand- og ener-
giforbrug, samt håndtering af spildevand, regnvand, affald, driftsforstyrrelser og uheld. 

4.1 Husdyrhold og staldindretning 

Det ansøgte dyrehold fordeler sig som anført nedenfor: 

Dyretype Staldindretning Aldersgrænser Antal dyr DE 

Kvier Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrab hver 2. time 6 – 27 mdr. 281 133,81 

Malkekøer Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrab hver 2. time  154 230,13 

Malkekøer Dybstrøelse  6 8,97 

Kviekalve Dybstrøelse 0 – 6 mdr. 40 10,81 

Tyrekalve Dybstrøelse 40 - 100 kg 75 2,94 

Tabel 4.1.1 Oversigt over dyrehold og staldtype for ansøgt drift. 

 

Anlæg Byggeår m2 /m3 Afløb til  Overdækning 

Gylletank 2004 1.500 - Flydelag 

Gylletank 1990 800 - Flydelag 

Ny gylletank - 2000 - Flydelag 

Fortank 2004 25 Gyllebeholder - 

Møddingsplads 1990* 640 Gyllebeholder - 

Tabel 4.1.2. Oversigt over opbevaringsanlæg og befæstede pladser. *Møddingspladsen nedlægges 
 

Der bygges til den eksisterende kostald fra 2004. Tilbygningen bygges som en sengestald med fast gulv, 2% 
hældning, samt skrabning hver 2. time. Kalve- og ungdyrstalden er fra 1990 og renoveres med nyt inventar, 
men ingen ændring af gulvet, i forbindelse med denne godkendelse.  
 
Den eksisterende kostald er opført med præfabrikerede drænede gulve, idet gulvene pga. deres tørhed giver 
en stor reduktion af ammoniakfordampningen. Gulvet i den nye tilbygning har den samme lave ammoniakfor-
dampning. I den ansøgte drift vil kvier og malkekøer være opstaldet i kostalden. 
 
Til småkalve er staldsystemet dybstrøelse af hensyn til dyrevelfærd. Staldsystemet anses for det bedste 
staldsystem til denne dyregruppe. 
 
Alle dyr over 4 mdr. går på græs i en del af sommerperioden, hvilket betyder at lugt og ammoniakfordamp-
ning fra staldene er kraftigt reduceret i sommerperioden.  
 
Aarhus Kommune vurderer, at anlæggets drift med den ansøgte indretning kan ske uden væsentlig gene for 
de omkringboende. Til grund for vurderingen ligger primært, at der ved indretning og drift er taget hensyn til 
omgivelserne fx ved at vælge en gulvtype, som resulterer i en lav ammoniakfordampning. 

4.2 Ventilation 

Der er naturlig ventilation i alle staldafsnit. Luften tages ind i siderne, og hovedparten af ventilationsluften går 
gennem kip. 
 
Aarhus Kommune vurderer, at ventilationssystemet ikke vil medfører gene for de omkringboende. Naturlig 
ventilation er ifølge BREF-dokumentet den bedst tilgængelige teknik. 

4.3 Fodring 

Der opbevares halm på ejendommen i samme omfang som i nudrift. På årsbasis drejer det sig om ca. 300 
rundballer, som opbevares i halmlade. Der kan i kortere perioder i forbindelse med høst være oplagret korn 
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på ejendommen. Oplagringen vil da ske i halmlade. Grovfoder og kraftfoder, som anvendes på Hårup Bon-
degård, opbevares og blandes på ejendommen beliggende Risvangsvej 12, 8530 Hjortshøj. 
 

Fodertype Mængde ansøgt drift Opbevaring 

Græsensilage Ca. 250.000 FE Markstak/silo, Risvangsvej 12 

Majsensilage Ca. 250.000 FE Markstak/silo, Risvangsvej 12 

Helsædsensilage Ca. 250.000 FE Markstak/silo, Risvangsvej 12 

Halm Ca. 100 t Baller, Mejlbyvej 658, 8530 

 
Med de nuværende og planlagte tiltag til opbevaring og håndtering af foder vurderes det, at der ikke sker en 
øget påvirkning af omgivelserne som følge af udvidelsen. 

4.4 Ensilage 

Ensilage opbevares på ejendommen på Risvangsvej 12, 8530 Hjortshøj jf. ovenstående. 
 
Aarhus Kommuner har ingen bemærkninger til opbevaringen af ensilagen. 

4.5 Energi- og vandforbrug 

På ejendommen anvendes energi i forbindelse med: Gyllepumpning, skrabeanlæg samt belysning. 
 

Energikilder Energiforbrug 
Nudrift 

Forventet energiforbrug 
Ansøgt drift 

Årligt Elforbrug 60.000 Kwh 120.000 Kwh 

Årligt forbrug af fyringsolie 3.000 L 3.000 L 

Tabel 4.5.1. Oversigt over energikilder og energiforbrug i nudrift og i ansøgt drift. 

 
Data vedrørende forbruget i nuværende drift er hentet fra årsregnskabet. Fyringsolien anvendes til privat for-
brug. 
 
Vandforbruget i ansøgt drift er skønnet ud fra en fordobling af produktionen. 
 

 
Vandforbrug 

Nudrift 
Vandforbrug 
Ansøgt drift 

Årligt forbrug af drikkevand 2.700 m3 5.400 m3 

Årligt forbrug af vaskevand til vask af 
stalde og maskiner. 

440 m3 880 m3 

Vand til markvanding 0 m3 0 m3 

Vand til øvrigt formål 250 m3 500 m3 

Samlet forbrug 3.390 m3 6.780 m3 

 
Ejendommen forsynes med vand fra Aarhus Vand A/S. 
 
Elforbruget stiger som følge af projektets gennemførelse. Stigningen skyldes primært, at antallet af malke-
køer fordobles og energiforbruget til malkningen er en stor del af det samlede energiforbrug. 
 
Energiforbruget bør dog løbende følges, og bør til stadighed søges minimeret. 
 
Vandforbruget øges til det dobbelte som følge af projektets gennemførelse. Vandforbruget dækker primært 
over drikkevand. 
 
Aarhus Kommune vurderer, at det er vigtigt at overvåge vandforbruget, der er derfor stillet vilkår om egen-
kontrol. 
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Aarhus Kommune vurderer, at der med de nuværende og planlagte tiltag til registrering og minimering af 
vand- og energiforbruget sikres, at forbruget minimeres. Både vand- og energiforbruget stiger med den plan-
lagte ændring af dyreholdet på ejendommen. 
 
Kommunen vurderer, at energi- og vandforbruget ligger på et acceptabelt niveau i forhold til produktionens 
størrelse. 

4.6 Spildevand herunder regnvand 

Af følgende skema fremgår ejendommens spildevandsmængde i nudrift og ansøgt drift samt afledningen 
heraf.  
 

Type Mængde i nudrift (m3) Mængde i ansøgt drift (m3) Afledes til 

Rengøringsvand 
 

240 
 

 
480 

 
Gylletank 

Spildevand fra mælkerum 
 

100 
 

 
200 

 
Gylletank 

Spildevand fra malkestald 
 

100 
 

 
200 

 
Gylletank 

Sanitært spildevand fra 
driftsbygning 

 
10 
 

 
10 

 
Offentlig kloak 

Sanitært spildevand fra be-
boelse 

 
150 

 

 
150 

 
Offentlig kloak 

Tabel 4.6.1. Spildevandsmængder i nudrift og i ansøgt drift samt afledningen heraf. 

 
Ejendommen er under tilslutning til offentlig kloak. Udledning af overfladevand (herunder tagvand) til 
dræn/vandløb må ikke ske uden udledningstilladelse. Udledningstilladelsen skal søges separat. 
 
Derudover har Aarhus Kommune ingen bemærkninger til spildevandshåndteringen. 

4.7 Affald 

 
Døde dyr 
Døde dyr opbevares på betonplads med kadaverkappe. Der er en aftale med DAKA om afhentning af døde 
dyr. Afhentning finder sted efter behov, ca. én gang om måneden på hverdage. Døde dyr afhentes inden for 
ét døgn efter, de er lagt under kadaverkappe. Der er ca. 1 dødt dyr om måneden, EAK-kode 020102. Afhent-
ningssted er placeret i god afstand fra naboer. Afhentningsstedet fremgår af situationsplanen vedlagt som 
bilag.  
 
Fast affald 
Oplysninger om affaldstyper og mængder samt opbevaring og bortskaffelse heraf: 

 
Mængde nudrift 

Mængde 
Ansøgt 

Opbevaring Bortskaffelse 

Forbrændingsegnet affald.  
ISAG kode: 19.00 
 

6 m3 container Samme 
 Container på ejen-

dommen. 
 

 Bortskaffes med 
dagsrenovation 

 Affald bortskaffes i 
henhold til kommu-
nens affaldsregula-
tiv. 

Jern 
ISAG kode: 23.00 

100 kg 100 kg 
 Opbevares i contai-

ner  

 Afhændes til skrot-
handler 

 Affald bortskaffes i 
henhold til kommu-
nens affaldsregula-
tiv. 

Plastik 
ISAG kode: 52.00 
EAK-kode: 02-01-04 

Små mængder Små mængder  
 Bortskaffes med 

dagrenovation 
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 Affald bortskaffes i 
henhold til kommu-
nens affaldsregula-
tiv. 

Papir og Pap 
ISAG kode: 50.00 

6 m3 container Samme 
 Container 

 

 Bortskaffes med 
dagsrenovation 

 Affald bortskaffes i 
henhold til kommu-
nens affaldsregulativ 

 

 
Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. 
 
Andet affald 

EAK-kode Art 
Mængde  
Nudrift 

Mængde An-
søgt drift 

Opbevaring Bortskaffelses metode 

 
02 01 09 
05.12 
 

Pesticidrester 0 0 - - 

 
20 01 18 00 
05.13 
 

Medicinrester 
 

Få glas Få glas 
Boks til miljøfar-

ligt affald 
Leveres tilbage til dyrlæge 

13.02.03.00 Spildolie 0 0 - - 

 
Der fremkommer ingen pesticidrester, da ejendommen er økologisk drevet. 
 
Generelt registreres affaldsproduktionen tæt og løbende for at give et overblik over mulige nye fokusområ-
der.  
 
Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen, derfor skal alt affald fra ejendommen bortskaffes i 
overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ. De gældende affaldsregulativer kan findes på kommu-
nens hjemmeside. www.aarhuskommune.dk. 
 
Døde dyr skal opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning, som på godkendelsestidspunktet 
er Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring af døde produktionsdyr. 
 
Aarhus Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra husdyr-
bruget. 

4.8 Råvarer og hjælpestoffer 

Ejendommen drives økologisk, hvorfor der ikke er kemikalier og marksprøjte på ejendommen  
 
Dieselolie, som anvendes på Hårup Bondegård, opbevares på ejendommen Risvangsvej 12, 8530 Hjortshøj. 
 
På ejendommen opbevares fyringsolie i følgende tanke i carporten:  
Overjordisk tank fra 2009 på 1.200 liter (fyringsolie til privat forbrug).  
 
Smøreolie og spildolie opbevares på ejendommen Risvangsvej 12, 8530 Hjortshøj. 
 
Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer skal altid ske på en sådan måde, at der ikke er risiko for forurening af 
jord, grundvand og overfladevand. 

4.9 Driftsforstyrrelser eller uheld 

På landbrugsejendomme kan der være risici inden for primært følgende områder:  
 

- Brand 

- Gylleudslip fra gyllebeholder samt lækager på gyllesystem 
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- Uheld ved gylleudbringning 

- Strømsvigt 

- Oliespild 

For at sikre, at der er procedurer for, hvad der skal foretages i tilfælde af uheld, er der udarbejdet en bered-
skabsplan.  
 
Beredskabsplanen indeholder:  
 

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse ud-

bredelsen. 

- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, som skal alarmeres og hvordan. 

- Kortbilag over bedriften med angivelse af eventuelle miljøfarlige stoffer, afløbs – og drænsystemer og 

vandløb mv.  

- 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 vej-
ledt i beredskabsplanen. 
 
For at minimere omfanget af eventuelle uheld, er der ophængt vejledning om hvem, der skal underrettes og 
disses telefonnumre. 
 
Beredskabsplan er vedlagt som bilag.  
 
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 
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 op-
syn. 
 
Alle ansatte introduceres grundigt til deres arbejde 
 
Brand 
Der forefindes brandslukkere i de enkelte bygninger. Af bilag til beredskabsplanen fremgår, hvor brandsluk-
kerne er placeret. Alle elinstallationer efterses hvert 5. år.  
 
Akut håndtering ved uheld: Ved brand kontaktes brandmyndighederne.  
 
Gylleudslip fra gyllebeholder samt lækager på gyllesystem 
Gyllebeholder er stabil og kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderens bund og 
vægge er tætte. Gyllebeholderne 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. 
 
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 udled-
ning og overpumpning af gylle til transportvogn.  
 
Gyllebeholder er uden fastmonterede pumper, der ved tekniske fejl eller sabotage kan forårsage gylleudslip 
til miljøet, hermed er risikoen for utilsigtet gylleudslip minimal.  
 
Gennem overvåget læsning af gyllevogn med læssekran er der minimal risiko for uheld.  
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Der forefindes minilæsser samt rundballer på ejendommen, der vil kunne anvendes til at inddæmme gylleud-
slip 
 
Akut håndtering ved uheld: Alarmcentralen (112) underrettes og evt. slamsuger tilkaldes. Kommunen kontak-
tes. Sker der brud på tanken eller lign. søges strømmen i første omgang dæmmet op med halmballer/jord-
vold.  
 
Der forefindes minilæsser samt rundballer på ejendommen, der vil kunne anvendes til at inddæmme gylleud-
slip. Eget gylleudstyr kan anvendes til at pumpe gylle væk ved uheld. 
 
Hvis en gyllebeholder springer læk, er der mulighed for opbevaring i tank på anden ejendom . 
 
Sker der brud på tanken eller lign. søges strømmen i første omgang dæmmet op med halmballer/jordvold.  
 
Mindre mængder spildt gylle vil opsamles på vaskepladsen og pumpes retur til beholderne.  
 
Uheld ved gylleudbringning  
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 uheld er der mulighed for pumpning af gylle til anden gyllevogn. 
 
Ved havari i mark med gyllevogn omlastes gyllen.  
 
Ved overfladeafstrømning med gylle søges strømmen i første omgang dæmmet op med halmballer/jordvold. 
 
Strømsvigt 
Der er aftale med Falck om nødgenerator.  
 
Oliespild 
Spild af olie vil straks det konstateres blive opsamlet med opsugende materialer.  
 
Kemikaliespild 
Ingen opbevaring af kemikalier 
 
Aarhus Kommune vurderer, at der med beredskabsplanen er truffet de nødvendige foranstaltninger for at 
minimere risikoen for uheld. Derudover er der lavet en plan for beredskabet i forbindelse med eventuelle 
uheld.
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5 Gødningsproduktion og – håndtering 
I dette kapitel beskrives og vurderes den husdyrgødning, der produceres på ejendommen og evt. afsættes 
og modtages fra anden side. 

5.1 Gødningstyper og mængder 

Der produceres både flydende husdyrgødning og dybstrøelse på ejendommen. 
 

 m3 /år 
 

Opbevaringskapacitet (mdr.) 
 

Gylle inkl. vand 
 

6.500 
 

4.325 / 6.900*12 =  7,5  
Dybstrøelse 
(1 ton = ca. 1,7 m3 dybstrøelse) 
 

400 

Tabel 5.5.5. Oversigt over ejendommens gødningsproduktion. 

 
Der produceres 6.500 m3 flydende husdyrgødning samt 400 m3 dybstrøelse på ejendommen om året. I 
gyllebeholderne er der en samlet opbevaringskapacitet på 4.325 m3, det svarer til ca. 7,5 måneders 
opbevaringskapacitet. Der er således tilstrækkelig opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning i ansøgt 
drift.  

 
Opbevaringsanlæg Beliggenhed Byggeår m2/m3 Overdækning 

Gyllebeholder Hårup Bondegård 2004 1.500 Naturligt flydelag 

Gyllebeholder Hårup Bondegård 1990 800 Naturligt flydelag 

Ny gyllebeholder Hårup Bondegård 2016 2000 Naturligt flydelag 

Fortank Hårup Bondegård 2004 25 
 

Møddingsplads med  
afløb til gylletank 

Hårup Bondegård Nedlægges - 
 

Samlet beholderkapacitet for flydende husdyrgødning 4.325 m3  

 
Den samlede beholderkapacitet for flydende husdyrgødning udgør 4.325 m3. Den årlige mængde produceret 
gylle udgør 6.500 m3 + 400 m3 dybstrøelse = 6.900 m3 husdyrgødning. Denne mængde inkluderer rengø-
ringsvand i forbindelse med vask af stald, drikkevandsspild og regnvand i gyllebeholder. Opbevaringskapaci-
teten for gylle udgør således ca. 7,5 mdr. Kapacitetskravet er hermed opfyldt. 
 
Ejendommen drives sammen med Risvangsvej 12 der producerer husdyrgødning svarende til 203 DE. I alt 
er der på de to ejendomme 588 DE. Dertil tilføres bedriften svinegylle svarende til 16, 8 DE, som er indreg-
net i bedriftens gødningsregnskab. De 402 DE spredes på egne arealer (1,47 DE/ha), mens de resterende 
202,8 DE spredes på aftalearealer.  
 
Beholdere til flydende husdyrgødning er omfattet af 10 års beholderkontrol, som samtidig minimerer risikoen 
for uheld. 
 
Dybstrøelsen bruges som flydelag i gylletankene. 
 
Aarhus Kommune vurderer, at den flydende husdyrgødning opbevares og håndteres korrekt og i overens-
stemmelse med gældende lovgivning. Der vurderes ikke, at være risiko for forurening af jord, grundvand og 
overfladevand. Dybstrøelsen skal håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at der 
ikke opstår risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand. Dybstrøelsen skal opbevares 3-4 må-
neder i stalden eller på en møddingsplads inden det kan opbevares i markstak.  
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5.2 Anden organisk gødning 

Der udbringes ingen anden organisk gødning på arealerne. 
 
Miljøvurderingen er foretaget ud fra de oplyste gødningsmængder. Der indgår ikke oplysninger om, at der 
udbringes anden organisk gødning på ejendommen arealer. Der kan derfor ikke udbringes anden organisk 
gødning på arealerne. Dette er fastholdt med vilkår.
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6 Forurening og gener fra husdyrbruget 
I dette kapitel beskrives og vurderes ammoniakfordampningens betydning for naturområder, samt mulige 
gener som følge af lugt, transport, støj, fluer, støv og lys. 

6.1 Ammoniak og natur  

Kravet om 30 % reduktion af ammoniak fra stald og lager gælder for udvidelser og stalde der renoveres og 
beregnes ud fra normen for bedste staldsystem 2011/12. 
 
Af IT-ansøgningen fremgår, at kravet til 30 % ammoniakreduktion er opfyldt.  
 
Ejendommens beliggenhed i forhold til natur 
Anlægget ligger mere end 1 km fra sårbare naturområder udpeget i henhold til husdyrbrugslovens § 7. 
 
Kumulation i forhold til beregning af ammoniakdeposition på naturarealer 
Ved beregning af ammoniakdeposition skal der indregnes kumulation fra andre husdyrproducenter, såfremt 
der er husdyrproducenter med mere end 75 DE inden for en radius af 1000 meter fra dele af staldanlæggene 
på den ejendom der ønsker en miljøgodkendelse og såfremt disse husdyrproducenter er placeret i samme 
bufferzone. 
 
Ejendommen (Mejlbyvej 658, 8530 Hjortshøj) ligger ikke i bufferzone. Der skal derfor ikke regnes med kumu-
lation. 
 
Resultat af it-ansøgningssystemets ammoniak beregninger  
Staldanlægget lever op til det generelle ammoniakreduktionskrav om reduktion af ammoniakfordampningen 
med 30 % fra alle stalde, hvor der sker ændringer i staldsystem eller dyrehold målt i forhold til fastlagte refe-
rencestalde. 

 
Kravet nås ved at størstedelen af dyrene går i stalden med præfabrikeret drænet gulv.  
 
Fra stald og lager samt ved gødningsudbringning sker der et luftbåret tab af kvælstof i form af fordampning 
af ammoniak. En del af den fordampede ammoniak falder ned i kort afstand fra kilden, hvilket kan forringe 
kvaliteten af skov og naturområder. 
 
Ifølge ansøgningsmaterialet øges det samlede ammoniaktab fra stald og lager fra ca. 787 kg N/år til i alt ca. 
2123 kg N/år – stigningen svarer ca. til 1336 kg N/år. 
 
Der er ingen naturområder inden for en radius af 1.000 m, som vurderes at kunne påvirkes af det konkrete 
projekt. Der er i IT-ansøgningen beregnet ammoniakdeposition til hhv. potentiel ammoniakfølsom skov øst 
for ejendommen, potentiel ammoniakfølsom skov nordøst for ejendommen, §7 beskyttet overdrev samt nær-
meste Natura 2000-område. Totaldepositionen er beregnet til maksimalt 0,1 kg N. Husdyrgodkendelsens be-
skyttelsesniveau vurderes dermed at være overholdt. 
 
Ammoniakfordampning fra udbringningsarealerne 
Det skal bemærkes, at fra den 1. januar 2011 skal alt flydende husdyrgødning nedfældes på sort jord og 
græsmarker uanset afstand til beskyttet natur. 
 
Aarhus Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at husdyrbruget kan drives uden at påvirke naturen 
væsentligt. 

6.2 Lugt 

Forhold, som kan have betydning for lugtemissionen, kan være arten, antallet og størrelsen af dyr, staldind-
retning, ventilationsanlæggets udformning, belægningsgrad, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikke-
vandssystem, hygiejne i stalden samt opbevaring. 
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I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtge-
ner ved udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberetningen og håndteres derfor ved hjælp af de ge-
nerelle regler. 
 
For alle ejendommens staldafsnit er der ud fra angivelser på lokalmiljøkortet i IT-systemet beregnet afstand 
og retning fra anlægget til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone.  
 
Ejendommes beliggenhed i forhold til naboer 
Nærmeste nabo med landbrugspligt ligger ca. 200 meter syd for staldanlægget på Mejlbyvej 652. Den nær-
meste nabo uden landbrugspligt ligger ca. 140 meter vest for ejendommens staldanlæg. Der er cirka 180 
meter til den nærmeste samlede bebyggelse og til nærmeste byzone Hårup. 

 
Kumulation i forhold til lugtberegning 
Ved beregning af geneafstanden vedr. lugt skal der indregnes kumulation fra andre husdyrproducenter, så-
fremt der er husdyrproducenter med mere end 75 DE indenfor en radius af 100 meter fra enkeltbeboelsen og 
såfremt der er husdyrproducenter med mere end 75 DE indenfor en radius af 300 meter fra samlet bebyg-
gelse og byzone. 

 

 
0 andre 

ejendomme 
1 anden 
ejendom 

2 eller flere an-
dre ejendomme 

Antal ejendomme med over 75 DE indenfor 100 meter  
(beboelse) 

X   

Antal ejendomme med over 75 DE indenfor 300 meter  
(samlet beboelse) 

 X  

Antal ejendomme med over 75 DE indenfor 300 meter  
(byzone) 

 X  

 
Ved 0 andre ejendomme skal der ikke regnes med kumulation. 
Ved 1 anden ejendom med mere end 75 DE forøges geneafstanden med 10 % 
Ved 2 eller flere andre ejendomme med mere end 75 DE forøges geneafstanden med 20 % 
 
Oplysninger om husdyrhold fra andre ejendomme er hentet fra CHR. 
 
Oplysninger vedr. kumulation er langt ind i IT-systemet under anlægsoplysninger: 
 
Resultatet af lugtberegning 
Ansøgningssystemets lugtberegninger viser, at staldanlægget overholder afstandskravene til naboer, samlet 
bebyggelse og by vedr. lugt.  
 

Områdetype Geneafstand Vægtet gennemsnitsafstand 

Byzone 243 m 253 m 

Samlet bebyggelse 175 m 261 m 

Enkelt bolig 77 m 220 m 

 
Det fremgår af ansøgningssystemets lugtberegninger at lugtgenekriterierne for hhv. byzone, samlet bebyg-
gelse og enkelt bolig er overholdt. Lugtberegningerne er foretaget efter den nye beregningsmodel henholds-
vis FMK. 
 
Aarhus Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at udvidelsen kan ske uden gene for de omkring-
boende. Til grund for vurderingen ligger primært det forhold at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens lugtge-
nekriterierne for lugt er overholdt. 

6.3 Fluer og skadedyr 

På landbrugsejendomme kan der forekomme skadedyr som eksempelvis fluer og rotter mv. Den generelle 
bekæmpelse af skadedyr sker ved, at der generelt holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og 
ved at foderspild og rester fjernes.  
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Ejendommen fremstår som en pæn og ryddelig. Der er god hygiejne i og omkring staldanlæg og foderopbe-
varing, så skadedyr ikke tiltrækkes og opformeres. Bekæmpelse af skadedyr fortages efter anvisninger fra 
Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Skadedyrslaboratorium (retningslinjerne 
opdateres 1 gang årligt).  
 
Fluegener 
Fluegener forebygges ved hyppig udmugning ved småkalvene (ca. hver 14. dag). Om sommeren, hvor flue-
gener typisk er størst, er de fleste dyr på græs. Der holdes en høj hygiejnestandard i staldene. Staldene er 
åbne og besøges flittigt af svaler og andre småfugle. 
 
Fluer giver ofte anledning til gene hos naboer, selvom disse ligger langt væk. Fluebekæmpelse i stalden sker 
i overensstemmelse med retningslinjerne fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Sta-
tens Skadedyrslaboratorium, hvilket er fastholdt ved vilkår.  
 
Rottebekæmpelse 
Bekæmpelse af rotter fortages efter kommunes anvisninger. Der er og vil blive placeret rottekasser om ejen-
dommens bygninger. Det har ikke været nødvendigt at foretage rottebekæmpelse på ejendommen. 
 
Aarhus Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at udvidelsen kan ske uden væsentlig gene for de 
omkringboende. 

6.4 Transport 

Antallet af transporter og transporttyperne fremgår af nedenstående skema. Opgørelsen er lavet for både 
nudrift og ansøgt drift: 
 

Transporttype  
Antal transporter 

pr. år i nudrift 
Antal transporter 

pr. år i ansøgt drift 
Tidsinterval 

Forskel i antallet af 
transporter 

Lastbilstransporter  

Foder 0 0  0 

Sækkevarer/løsvarer 12 12 7.00 – 17.00 0 

Korn 0 0  0 

Døde dyr 24 24 7.00 – 17.00 0 

Brændstof (diesel) 0 0  0 

Brændstof (olie) 3 3 7.00 – 17.00 0 

Ensilage/ensilering  0 0  0 

Afhentning af mælk 183 183  0 

Levende dyr 52 52 7.00 – 18.00 0 

Affald 12 18 7.00 – 18.00 6 

Traktortransporter 

Husdyrgødning 150 270 7.00 – 18.00 120 

Andet 

Fuldfoder 730 730 7.00 – 18.00 0 

I alt 1.163 1.292  126 
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Flytning af dyr mellem nærværende ejendom og ejendommen på Risvangsvej 12: I ansøgt drift er det samlede an-
tal transporter med dyr: 52 stk., hvoraf hovedparten vil finde sted imellem ejendommen og Risvangsvej 12. Der vil 
blive flyttet dyr ca. én gang om ugen. Ved transporten udnyttes det, at der kan medtages dyr begge veje, hvilket 
minimerer antallet af transporter. 
 
Grovfoderet opbevares og blandes på Risvangsvej 12 og transporteres til Mejlbyvej til udfodring. I ansøgt drift fod-
res køerne to gange i døgnet. 
 
Transporten af husdyrgødning vil stige i ansøgt drift, pga. større produktion. En stor del af udbringningsarea-
lerne ligger tæt på ejendommen, hvilket nedsætter transporttiden og brændstofforbruget. 
 
Udbringning af husdyrgødning sker over en begrænset periode primært i foråret. 
 
Arbejdskørsel til og fra ejendommen sker via Mejlbyvej. Der er gode til- og frakørselsforhold til Mejlbyvej. 
Transporterne til og fra ejendommen forventes at ske igennem Hårup by. Der køres så vidt muligt kun på 
Mejlbyvej. Byens skole ligger på Delfivej 1.  
 
Transporter vil normalt foregå i dagtimerne, dog må der påregnes transporter udover dagtimerne i forbin-
delse med sæsonbestemt arbejde ved eksempelvist ensilering, forårsarbejde, høst og efterårsarbejde i mar-
ken.  
 
Transporter med husdyrgødning er sæsonbetonet i forhold til markarbejde. De øvrige transporter er jævnt 
fordelt over året.  
 
Det tilstræbes at holde kørslen i spidsbelastningsperioderne inden for normal arbejdstid. Køretøjer vedlige-
holdes og tomgangskørsel undgås. 
 
Transportruterne fremgår af kort vedlagt som bilag. Transportruterne, som fremgår af kortbilaget, skal så vidt 
muligt anvendes i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. 
 
Transporterne til og fra ejendommen vurderes at stige med ca. 10 %. Stigningen skyldes primært en øget 
produktion af husdyrgødning, grundet en større produktion.  
 
Aarhus Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at transporten til og fra ejendommen kan ske uden 
væsentlig gene for de omkringboende. Færdslen på offentlig vej reguleres i øvrigt af færdselsloven. 

6.5 Støj fra anlægget og maskiner 

Der kan forekomme støj fra følgende kilder:  
 

 Højtryksrensere 

 Korntørringsanlæg 

 Traktordreven fuldfodervogn 

 Aflæsning af foder  

 Ensilering  

 Transport til og fra ejendommen (se afsnit vedr. transport)  

 Malkning 
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Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkilder på ejendommen: 
 

Støjkilde  Placering  Tidsinterval  Tiltag mod støjkilder  

Ventilationsanlæg 
 

Naturlig ventilation Ingen støj 
 

Der forekommer ikke støj fra venti-
lationsanlæg, da der er naturlig 
ventilation i alle staldafsnit 
 

Højtryksrensere 
 

I stald 1 gang om måneden Indenfor 

Korntørringsanlæg 
 
 

Hal August Begrænset periode 

Traktordreven fuldfoder-
vogn 
 
 

I stald Anvendes 2 gange i døgnet Tomgangskørsel undgås og ma-
skinerne vedligeholdes 

Håndtering af gylle 
 
 

Ved fortank Der vil være periodisk støj ved om-
røring og pumpning af gylle 

Støjsvage elpumper 

Håndtering af dybstrøelse Ved ungdyrstald Der vil være periodisk støj ved ud-
mugning og læsning af dybstrø-
else 

Daglig udmugning 

Transport til og fra ejen-
dommen (se afsnit vedr. 
transport) 
 

- Se afsnit vedr. transport 
Brugen af traktor er normalt be-
grænset til at foregå i dagtimerne, 
dog må der påregnes støj udover 
dagtimerne i forbindelse med sæ-
sonbetonet arbejde ved eksempel-
vis ensilering, forårsarbejde, høst 
og efterårsarbejde i marken 

Der undgås så vidt muligt tom-
gangskørsel 
Brugen af traktor vil normalt be-
grænses til at foregå i dagtimerne, 
dog må der påregnes støj udover 
dagtimerne i forbindelse med sæ-
sonbestemt arbejde ved eksem-
pelvist ensilering, forårsarbejde, 
høst og efterårsarbejde i marken. 
 

Malkning 
 

Malkestald 3x døgnet I lukket rum 

 
Der har ikke tidligere været klager over støj fra ejendommen. De fleste støjkilder er placeret i lukkede bygnin-
ger. Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid, dog skal malkning ske med 
et vist tidsinterval. Anvendelse af de øvrige støjende anlæg og maskiner tilstræbes holdt inden for normal 
arbejdstid. 
 
Risikoen for støjgener er minimeret ved at placere de mest støjende aktiviteter længst muligt væk fra nabo-
erne.  
 
De aktiviteter, som foregår på ejendommen, skal overholde de støjgrænser, som er udmeldt af Miljøstyrel-
sen, hvilket er fastholdt ved vilkår. Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne. 

6.6 Støv fra anlæg og maskiner 

Der vil ikke være store støvgener fra maskiner idet foder opbevares og blandes på Risvangsvej 12, 8530 
Hjortshøj. I forbindelse med transport kan der forekomme støv fra grusvejen. 
 
Ansøger, Christian Therkildsen, har i forbindelse med sagsbehandlingen oplyst at de første ca. 50 meter af 
grusvejen vil blive asfalteret for derved at reducere støvgenerne. 
 
Aarhus kommune vurderer på baggrund af de fremsendte samt oplysninger om anlæg på husdyrbruget, at 
der ikke vil være aktiviteter på ejendommen, som vil medføre særlige støvgener.  

6.7 Lys 

Der er ophængt lamper ved stuehus og ved mandskabsrum. Lyset vil være tændt efter behov. Der er ingen 
udendørsbelysning, der har fjernvirkning.  
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Lyset sænkes i staldene om natten, der er derfor en begrænset fjernvirkning fra anlægget. Om natten er der 
tændt vågelys i staldene. Lyset i øvrige bygninger er slukket om natten. Der forventes ikke nogen fjernpåvirk-
ning fra anlægget, som kan genere naboer eller trafikanter.     
 
Kommunen vurderer, at der ikke vil være væsentlige lysgener som følge af ejendommens daglige drift. 
Udendørs lyskilder er kun tændt efter behov og er placeret, så de vender ind mod midten af anlægget. 
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7 Påvirkning fra arealerne  
I dette kapitel beskrives og vurderes hvordan driften af markerne og tab af kvælstof og fosfor påvirker søer, 
vandløb, fjord, hav og grundvand. 

7.1 Udbringningsarealerne 

Det samlede udbringningsareal udgør 274 ha ejet og lejet areal. Der er ansøgt om at udbringe husdyrgød-
ning fra ca. 402 DE på ejendommens arealer svarende til 38.370 kg kvælstof og 5.581 kg fosfor. Arealerne 
drives sammen med Risvangsvej 12, hvorfra der kommer husdyrgødning fra 203 DE. I alt er der 588 DE på 
de to ejendomme. Dertil tilføres bedriften svinegylle svarende til 16,8 DE, som er indregnet i bedriftens gød-
ningsregnskab. Med et dyretryk på godt 1,4 DE/ha (140 kg N/ha) kan der afsættes 402 DE på egne arealer.  
 
Der er tidligere godkendt udbringning af husdyrgødning svarende til 298 DE  på tredjemandsarealer. For at 
overholde et harmoni på 1,4 DE/ha, skal der kun bruges aftaleareal til 202,8 DE. Der er derfor harmoniareal 
nok til den øgede produktion.     
 
Arealerne drives med et K6-sædskifte. Referencesædskiftet er ligeledes K6, som er et kvægsædskifte med 
et udvaskningsindeks på 92. Ejendommens harmonital er oplyst til 1,7 DE/ha. Det reelle dyretryk i ansøgt 
drift er 1,47 DE/ha beregnet efter den på godkendelsestidspunktet gældende husdyrgødningsbekendtgø-
relse. Ejendommen drives økologisk, hvilket betyder, at der ikke anvendes pesticider og kunstgødning på 
ejendommens arealer. 
 
Det samlede udbringningsareal udgør ca. 274 ha, hvoraf 41 ha ligger inden for oplandet til Aarhus Bugt / 
Kalø Vig, 7,35 ha ligger i oplandet til Grund Fjord, og de resterende 225,9 ha ligger inden for oplandet til 
Randers Fjord. 
 
Udbringningsarealerne ligger i nitratklasse 0, 2 og 3 med arealfordeling efter opdelingen på fjorde nævnt 
ovenfor. En del af arealerne ligger i de udpegede fosforklasser jf. statens kortværk.  
 
Ejendommens samlede udbringningsareal fremgår af bilag. En stor del af husdyrgødningen udbringes på 
ejede og forpagtede arealer. Der afsættes derudover husdyrgødning svarende til 202,8 DE til udbringning på 
tredjemandsarealer. Vurderingen af næringsstofbelastningen i forhold til recipienternes følsomhed er foreta-
get på baggrund af ovenstående forudsætninger.  
 
Der er foretaget en arealvurdering i henhold til hhv. Natura 2000-udpegede kystvande og grundvand vha. 
CTzoom, udviklet af ConTerra Aps. Vurderingerne er vedlagt som bilag. Projektet overholder husdyrgodken-
delsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for så vidt angår overfladevand. Habitatvurderingen er foreta-
get i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens vejledning.  

7.2 Påvirkninger af søer og vandløb  

Der er fosforunderskud på arealerne svarende til – 2,9 kg P/ha/år. Koldkær bæk løber forbi markerne 80-0 
og 10-0. Det vandløbsnære areal er desuden beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 som hen-
holdsvis eng og overdrev. Det vandløbsnære areal, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3, skaber en naturlig afgrænsning af udbringningsarealerne. Udbringningsarealerne ligger i en afstand af mi-
nimum 3 – 8 meter fra vandløbet. Det vurderes, at udbringning af husdyrgødning på arealerne ikke vil på-
virke miljøtilstanden i Koldkær Bæk. 
 
Spørring Å løber forbi markerne 59-0, 47-1, 1-0R, Marbæk løber forbi 63-0 og 64-0, Nibæk løber forbi 26-1 
og Risvang Bæk løber forbi markerne 1-0M, 2-0, 2-1, 8-0, 49-0 og 58-0. Der vurderes ikke at være risiko for 
at vandløbene påvirkes væsentligt. 
 
Der ligger ingen søer hverken på eller i nærheden af ejendommens udbringningsarealer. 
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7.3 Kvælstof og fosfor til fjord & hav 

Det samlede udbringningsareal udgør ca. 274 ha, hvoraf 41 ha ligger inden for oplandet til Aarhus Bugt / 
Kalø Vig, 7,35 ha ligger i oplandet til Grund Fjord, og de resterende 225,9 ha ligger inden for oplandet til 
Randers Fjord. 
 
Ifølge ansøgningssystemets beregning udbringes der kvælstof svarende til 98 % af kvælstofnormen på ejen-
dommens udbringningsarealer. Kvælstofudvaskningen er beregnet til 45,2 kg N/ha, som er lidt lavere end 
udvaskningen fra et tilsvarende planteavlsbrug (45,5 kg N/ha). 
 
Fosforbalancen er beregnet i ansøgningssystemet. I ansøgt drift tilføres arealerne 20,4 kg P/ha/år. Hvert år 
fraføres 23,2 kg P/ha/år med afgrøderne. Den ansøgte drift resulterer i et fosforunderskud svarende til -2,9 
kg P/ha/år. 
 
Under forudsætning af, at det samlede dyretryk i et opland ikke stiger, vil der gennem godkendelser efter 
husdyrbrugsloven ske en gradvis reduktion af det samlede tab af kvælstof og fosfor.  
 
Miljøstyrelsen offentliggør hvert år en oversigt over udvikling i husdyrtrykket. Miljøstyrelsens opgørelse viser 
at dyretrykket er faldet i oplandet til både Aarhus Bugt/Kalø Vig, Grund Fjord og Randers Fjord i perioden 
2007 - 2015. Husdyrlovens generelle beskyttelsesniveau i forhold til kvælstofudvaskningen er overholdt. 
 
Projektet overholder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens generelle beskyttelsesniveau i forhold til overfla-
devand dels ved det nedsatte husdyrtryk (1,47 DE/ha) og dels reduktionen i N-kvoten. Begge virkemidler er 
fastholdt ved vilkår.  
 
Aktuelt for ejendommens udbringningsarealer er reduktionspotentialet opgivet til 60-70 %, hvilket betyder, at 
60-70 % af kvælstofoverskuddet fjernes ved naturlige processer under transporten fra marken til recipienten. 
I ansøgt drift fraføres arealerne mere fosfor end der tilføres. 
 
På baggrund af en konkret vurdering af projektet, er det Aarhus Kommunes opfattelse, at projektet ikke vil 
påvirke kystvandene - hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter.  
 
Natura 2000-væsentlighedsvurdering 
Af ejendommens samlede udbringningsareal ligger 225,5 ha i oplandet til Randers Fjord. Randers Fjord er 
en del af et større Natura 2000-område: EF-habitatområde nr. 14, EF-fuglebeskyttelsesområde nr.15 og 
Ramsarområde: Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. 
 
I henhold til Habitatbekendtgørelsen må der ikke gives tilladelse til projekter, der vil skade internationale na-
turbeskyttelsesområders integritet. Der skal i den forbindelse foretages en væsentlighedsvurdering, eventuelt 
efterfulgt af en konsekvensvurdering jf. Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2: ” Hvis myndigheden vurderer, at 
projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurde-
ring af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågæl-
dende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der 
ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte”. 
 
Overholdelse af husdyrbrugslovens generelle krav, som er tilfældet i denne sag, fritager ikke for en konkret 
vurdering på projektniveau efter habitatreglerne.  
 
Før der kan træffes afgørelse, skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i kumulation 
med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. 
 
En nærmere konsekvensvurdering er betinget af:  

o At der foreligger sandsynlighed eller risiko for, at projektet vil påvirke habitatområdet væsentligt, 
o At det på baggrund af objektive kriterier ikke kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i sammen-

hæng med andre planer eller projekter kan påvirke, habitatområdet væsentligt og/eller 
o At projektet risikerer at påvirke habitatområdet væsentligt, hvis projektet risikerer at skade områdets 

bevaringsmålsætning. 
 



 

29 

Vurderingen gælder både for kvælstof (N) og fosfor (P). 
 
I følgende gennemgås grundlaget for habitatudpegningen og det kendskab der er til vandområdets tilstand. 
Habitatområder er omfattet af internationale beskyttelsesbestemmelser og bliver også benævnt Natura 2000-
områder, som er en samlet betegnelse for EF-habitatområder, EF- fuglebeskyttelsesområder og Ramsarom-
råder. 
 
I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelses-
områder, LBK nr. 932 af 24. september 2009 skal alle kystvande have opnået god økologisk og kemisk til-
stand inden år 2015. 
 
Udpegningsgrundlaget omfatter bl.a. sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, flodmun-
dinger, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, kystlaguner og strandsøer, større lavvandede bugter og 
vige.  
 
Randers Fjord udgør samtidigt Østjyllands eneste naturtype, som kan betegnes flodmunding. 
 
Miljøtilstanden i området er kraftig påvirket af forhøjede tilførsler af næringsstoffer fra Gudenåens opland. 
Ålegræsset, som er et markant element i naturtypen, er næsten helt forsvundet, og artsrigdommen af bund-
fauna i området er lav. De biologiske forhold er præget af eutrofiering og periodevise iltsvind med forringede 
forhold for vegetation, bunddyr og fisk. 
 
Miljøstyrelsen har offentliggjort en oversigt over udvikling i husdyrtrykket. Miljøstyrelsens analyse viser et fald 
i antallet af husdyr inden for oplandet i perioden 2007 - 2015. 
 
Da projektet har en udvaskning, som er mindre end eller lig med udvaskningen fra et tilsvarende planteavls-
brug vil projektet ikke kunne påvirke Natura 2000 området i sig selv, da der ikke er noget bidrag fra husdyr-
gødning. Der er ikke harmoniarealer i oplande, hvor der er stigende dyretryk, eller hvor andre kilder betyder 
at der er en kumulativ effekt ved yderligere påvirkning. Det konkrete projekt vurderes at bidrage med langt 
under 1 ‰ af det samlede kvælstofbidrag til Randers Fjord.  
 
Det kan derfor konkluderes, at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre kilder til kvælstofpå-
virkning vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt negativt. 
 
Det generelle fosforkrav, som er beregnet i IT-ansøgningssystemet, er overholdt. Ansøgningens udbring-
ningsarealer er beliggende inden for oplande til Natura 2000 vandområder, der er overbelastede med fosfor. 
Da kriteriet for påvirkning af overfladevand med fosfor er overholdt, giver projektet ikke anledning til en for-
værring af tilstanden i Natura 2000 områderne. Projektet opfylder krav til udvaskning af fosfor. Det ansøgte 
projekt kan på baggrund af de oplysninger og tiltag, der fremgår af ansøgningen godkendes i forhold til fos-
for. 
 
På baggrund af objektive kriterier vurderes der samlet set ikke at foreligger sandsynlighed eller risiko for, at 
projektet vil påvirke habitatområdet væsentligt hverken i sig selv eller i kumulation med andre.  

7.4 Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav  

Arter med særligt strenge beskyttelseskrav kaldes i daglig tale Bilag IV-arter. På EF-habitatdirektivets bilag 
IV er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. Arterne kaldes i daglig 
tale for "bilag IV-arter". Den strenge beskyttelse omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og 
uden for Natura 2000-områderne. Det betyder, at der skal tages særligt hensyn, hvis der planlægges projek-
ter, som kan påvirke arterne eller deres levesteder.  
 
Udbringningsarealerne indeholder ikke vandhuller og vurderes i øvrigt ikke egnede som opholds-/levested 
for bilag IV-arter. 
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7.5 Kvælstof til grundvand 

Der er foretaget en arealvurdering vha. CTzoom, udviklet af ConTerra Aps. Vurderingerne er vedlagt som 
bilag. Projektet overholder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for så vidt angår 
grundvand. 
 
Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra det ansøgte projekt overstiger 50 mg nitrat/l, men giver ikke anled-
ning til en stigning i forhold til det nuværende udvaskningsniveau. Udvaskningen overstiger ikke niveauet fra 
et standardplanteavlsbrug i området. 
 
Der er arealer hvor der er foretaget zonering. Udvaskningen for disse arealer er mindre end eller lig udvask-
ningen fra et tilsvarende planteavlsbrug, og nitratudvaskningen fra harmoniarealerne i NFI er ikke stigende. 
Det ansøgte projekt kan på baggrund af de oplysninger og tiltag, der fremgår af ansøgningen, godkendes. 
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8 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Nedenstående fremgår den samlede redegørelse og vurdering af ejendommens implementering af bedste 
tilgængelige teknikker (BAT). 
 
Redegørelsen og den efterfølgende vurdering omhandler følgende områder: 
 
Management (ledelses- og kontrolrutiner) 
Foder 
Staldindretning 
Forbrug af vand og energi 
Opbevaring og udbringning af husdyrgødning 
 

8.1 Ansøgers BAT-redegørelse 

Management 
Der findes ingen EU standarder om BAT vedr. management. I henhold til EU’s BREFF dokument for svine- 
og fjerkræproduktioner af juli 2003 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 uorga-
nisk 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 driftklar 
stand, samt at faciliteterne holdes rene. 

 Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og 
spild, samt 

 Planlægge gødning af markerne korrekt. 
 
På ejendommen anvendes følgende ledelses- og kontrolrutiner med henblik på styring af husdyrbrugets mil-
jøforhold: 
 

 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. 

 Månedlig opgørelse fra energiselskabet. 

 Der udarbejdes effektivitetsrapporter over forbruget af foder  

 Foderplaner revideres 1-2 gange om året med foderkonsulent for at sikre optimal foderudnyttelse. 

 Der tages analyser af grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderet sammensætning og kvalitet.  

 Der vil blive ophængt beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med kemika-
lier, udslip af gylle eller brand. 

 Anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer korrekt 
brug og effekt. 

 Gyllebeholderne følger reglerne for kontrol minimum hvert 10. år. 

 Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderen 

 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. 
 

 Der føres journal over spredning af husdyrgødning i form af mark og gødningsplan. Planen anvendes til 
at dokumentere husdyrbrugets størrelse og forbrug af gødning. Dette er lovkrav i Danmark 
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 Der udtages jordprøver ca. hver 5. år som analyseres for bl.a. Fosfor- og kalkindhold for at følge jordens 
fosforindhold. 

 
Staldindretning lever i øvrigt op til produktions- og miljøstandarderne i konceptet: ”Arlagården”. 
 
Foder 
Der udarbejdes effektivitetsrapporter over forbruget af foder. Foderplaner revideres 1-2 gange om året med 
foderkonsulent for at sikre optimal foderudnyttelse. Der tages analyser af alt grovfoder og foderplanen afpas-
ses grovfoderet sammensætning og kvalitet.  
 
Staldindretning 
Kostalden er fra 2004 og skal således ikke renoveres foreløbig.  
 
Eksisterende kostald er opført med præfabrikerede drænede gulve. I den ansøgte drift vil køer og kvier være 
opstaldet i denne stald og i forlængelsen. 
 
Til småkalve er staldsystemet dybstrøelse af hensyn til dyrevelfærd. Staldsystemet anses for det bedste 
staldsystem til denne dyregruppe. 
 
Alle dyr over 4 mdr. går på græs i en del af sommerperioden, hvilket betyder at lugt og ammoniakfordamp-
ning fra staldene er kraftigt reduceret i sommerperioden.  
 
Gylleforsuring er fravalgt, da det er en økologisk bedrift, og da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at 
installere i en økologisk bedrift. 
 
Luftrensning er fravalgt, da der er naturlig ventilering. 
 
Foderoptimering er fravalgt, idet kvægets foder består af en stor andel af græs, hvor det ikke er muligt at 
styre råproteinindholdet. 
 
Fast overdækning af gylletanken er fravalgt, fordi der ikke er problemer med at opretholde et godt naturligt 
flydelag på beholderne. 
 
Forbrug af vand og energi 
Der er ingen europæiske standarder for BAT vedr. energi og kvæg. 
 
De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er malkning, mælkekøling og belysning. 
 
Staldene er naturligt ventilerede, og der forbruges ikke energi til ventilationsanlæg. 
 
Der er opsat belysning, der tænder og slukker ved hjælp af bevægelsessensorer, og hvor det er muligt be-
nyttes energisparepærer. Lyset natdæmpes. Der opsættes energibesparende skumringsbelysning i den ny 
stald.  
 
Vedr. vandbesparende foranstaltninger, så findes der ingen europæiske standarder på kvægbrug. 
 
Der forbruges vand til kreaturernes drikkevand. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses 
jævnligt med henblik på at undgå spild. Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle 
hændelser, der forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst 
muligt. Service tilkaldes, hvis der er behov for det. 
Vandforbruget registreres. 
 
Opbevaring af husdyrgødning 
Husdyrgødning opbevares på følgende vis: 
 
Gylle: 
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Beholderne er opført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderen er 
dimensioneret i forhold til kapaciteten, således at den kan modstå påvirkninger i forbindelse med omrøring, 
overdækning og tømning. 
 
Der er velfungerende flydelag på beholderne. Flydelaget udgøres af halm. Der føres lovpligtig logbog for 
beholdere med flydende husdyrgødning jf. de beskrevne regler i vejledning ”Logbog for beholdere med 
flydende husdyrgødning” med tilhørende skemaer. Herved sikres en løbende kontrol med om flydelaget 
opfylder kravene.  
 
Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Det sikres endvidere, at der senest 14 dage efter 
omrøring/udbringning er genetableret flydelag. 
 
Fravalg af overdækning på gyllebeholdere: 
Der er fravalgt overdækning på nye og eksisterende gyllebeholdere, idet det aldrig har været et problem at 
etablerer et godt og tæt naturligt flydelag. Ved overdækning vurderes ammoniakfordampningen at kunne 
reduceres med ca. 1 % i forhold til et naturligt flydelag. I projektet er det i stedet valgt at investerer i anden 
teknologi der giver en større miljøgevinst for samme investering. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at der er sand i sengebåsene, hvilket vanskeliggør fast overdækning af 
gylletankene, idet tankene skal kunne tilgås med materiel, der kan tømme tankene for aflejret sand. Sandet 
udspredes på markerne. 
 
Der er anvendt følgende teknikker i forbindelse med opbevaring af den faste gødning:  
Dybstrøelsen bruges som flydelag i gylletankene. 
 
Udbringning af husdyrgødning 
Udbringning sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 
 
De teknikker, der i marken kan reducere ammoniakfordampningen ved udbringning, er rettet mod at be-
grænse det tidsrum, i hvilket den mineralske del af kvælstofindholdet i gyllen er i kontakt med luften, eller sik-
rer, 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 ammoniak tabet i forbindelse med udbringning af husdyrgød-
ning er allerede implementeret via husdyrgødningsbekendtgørelsen, der fastsætter generelle regler for, hvor-
når 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 sort jord (ubevokset mark) skal være nedbragt senest 6 timer efter udbring-

ning. 

 Fra 1. januar 2011 skal al udbringning af husdyrgødning på sort jord og græsmarker ske ved ned-

fældning. 

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 den enkelte afgrøde totalt. 

 Regler for hvor stor en andel af kvælstoffet der skal udnyttes i husdyrgødningen. 

 Krav om udarbejdelse af mark- og gødningsplaner. 
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8.2 Kommunens vurdering af anvendelse af BAT: 

Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste 
tilgængelige teknik til at nedbringe eventuelle gener fra stalde og husdyrgødningsopbevaringsanlæg mm. 
 
Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næ-
ringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.  
 
Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende punkter: 
 

Management 
 

1. Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre husdyrbrugets miljøfor-
hold herunder de anvendte teknologier 

 
Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne: 

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

Vurdering af Management 

Aarhus Kommune vurderer, at BAT mht. management og egenkontrol er daglige tilsyn, samt løbende service 
og vedligeholdelse, journal over el-, vand-, og foderforbrug, samt gødningsregnskab.  
 
Uddannelsesplaner for medarbejdere, beredskabsplan, logbog over flydelag, foderplaner og affaldshåndte-
ring vurderes ligeledes i forbindelse med kommunens vurdering af bedriftens efterlevelse af BAT mht. mana-
gement og egenkontrol. 
 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget overholder lovens krav om BAT inden for management. Kommunen 
har ved vurderingen primært lagt vægt på at: 
 

- Der er fokus på medarbejdernes uddannelse. 

- Medarbejdere orienteres om nærværende godkendelse og dens indhold. 

- Der er egenkontrol på følgende områder: Forbrug af vand, energi, foder, evt. spild og udbringning af 
gødning. 

- Der er daglig tilsyn med dyr og tekniske installationer. 

- Ejendommen har en politik i forhold til bortskaffelse af affald. 

- Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften. 

- Rengøring i og omkring bygninger og siloer foretages jævnligt. 

- Ejendommen drives i overensstemmelse med godt landmandskab.  

- Der udarbejdes en beredskabsplan for ejendommen. 

Vurdering af ammoniaktab 

BAT-niveauet (ammoniaktab for hele anlægget opnåelig ved anvendelsen af BAT) for anlægget er beregnet i 
IT-ansøgningssystemet til 2.166,16 kg NH3-N/år. Det samlede faktiske ammoniaktab fra hele anlægget (også 
beregnet i IT-ansøgningssystemet) er 2.127,28 kg NH3-N/år. Anlægget overholder dermed BAT-niveauet.    
 
Kravet om anvendelse af BAT gælder for såvel nyanlæg som eksisterende anlæg. Aarhus Kommune vurde-
rer, at husdyrbruget lever op til lovens krav om BAT for så vidt angår ammoniaktab. Ved vurderingen har 
kommunen vægtet højt, at det beregnede ammoniaktab for hele anlægget opnåelig ved anvendelsen af BAT 
er overholdt. 
 
Vurdering af fosfortab 
For så vidt angår optimering af fosforudnyttelsen ved fodring af malkekvæg, vil mange fodermidler i praksis 
have et fosforindhold, som overstiger koens fysiologiske behov uden brug af mineralsk fosfor. Energirige 
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kornarter med lavt fiberindhold som hvede, majs og milokorn har et lavt fosforindhold pr. foderenhed, mens 
indholdet er højere i grovfodermidler og højst i proteinfodermidler som sojaskrå og især rapsskrå/kage samt 
solsikkeskrå. Hvedeklid og andre kornbiprodukter, som stammer fra kornskaldele, har også et højt fosforind-
hold. Fodermidlernes naturligt høje indhold af fosfor vil derfor i mange tilfælde begrænse muligheden for at 
optimere fosfortildelingen i praksis. Adgang til foderanalyser for fosfor kunne i praksis give mulighed for at 
planlægge tildelingen af fosfor mere præcist, men manglende viden om fordøjeligheden af foderets fosforind-
hold betyder, at der fortsat skal være en sikkerhedsmargen i fodringsnormerne og fodringsplanlægningen, 
som tager hensyn hertil. Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke fin-
des tilgængelige teknikker eller teknologier, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for 
fosforudledningen fra malkekvægsbesætninger. 
 
Vurdering af vand- og energiforbrug 
Aarhus Kommune vurderer, at BAT mht. vand- og energiforbrug er genbrug af vand, kontrol af vandinstallati-
oner samt registrering af vand- og energiforbrug. Derudover er det Aarhus Kommune vurdering, at naturlig 
ventilation i kvægstalde er BAT, da energiforbruget herved holdes nede.  
 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget lever op til lovens krav om BAT for så vidt angår vand- og energifor-
brug. Følgende har haft væsentlig betydning for vurderingen: 

- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses for at undgå spild. 

- Vand- og energiforbruget registreres. 

- Staldene har naturlig ventilation  

- Udendørs lys er styret af en bevægelsessensor. 
 
Der er ovenfor stillet vilkår om egenkontrol af vand- og energiforbruget. 

Vurdering af opbevaring/behandling af husdyrgødning 

Aarhus Kommune vurderer, at BAT for så vidt angår opbevaring og behandling af husdyrgødning er opbeva-
ring af husdyrgødning i stabile, tætte beholdere, som er tilmeldt 10 års beholderkontrol. Det er ligeledes BAT 
at føre logbog over flydelaget, samt sørge for at der til stadighed er tætsluttende flydelag på gyllen. Desuden 
er det BAT kun at omrøre gyllen umiddelbart inden tømning af tanken. Det anses ligeledes for BAT at afle-
vere gylle til afgasning hos et biogasanlæg. Med hensyn til opbevaring og håndtering af dybstrøelse anser 
Aarhus Kommune retningslinierne i husdyrgødningsbekendtgørelsen for at være BAT. 
 
Aarhus Kommune vurderer, at husdyrbruget lever op til loven krav om BAT med hensyn til opbevaring og 
behandling af husdyrgødning. Ved vurderingen er der lagt særlig vægt på følgende: 

- Gyllen opbevares i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirknin-
ger. 

- Beholderen tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse cirka én gang om året. 

- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. 

- Der føres logbog over flydelaget. Gyllen er konstant overdækket med et tæt og stabilt flydelag.  

- Tankene er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder, at tanken hvert 10 år bliver 
kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder. 

Vurdering af udbringning 

Aarhus Kommune vurderer, at BAT for så vidt angår udbringning af husdyrgødning er overholdelse af Hus-
dyrgødningsbekendtgørelsen samt udarbejdelse af mark og gødningsplan. 
 
Aarhus Kommune vurderer i øvrigt, at husdyrbruget lever op til lovens krav om BAT for så vidt angår ud-
bringning af husdyrgødning. Ved vurderingen er der lagt særligt vægt på husdyrgødningsbekendtgørelsens 
regler for så vidt angår udbringning af husdyrgødning overholdes. 

Samlet vurdering 

Aarhus Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget samlet set ved overholdelse af de til 
enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår 
for miljøgodkendelsen vil anvende den bedste tilgængelige teknik, set i forhold til, hvad der er praktisk og 
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økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres opnået ved brug af den 
pågældende teknik. 
 
Aarhus Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og 
begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer, således at husdyrbruget efter udvidelsen kan 
drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. 
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9 Alternative løsninger og 0-alternativet 
Ansøger har undersøgt alternative løsninger. Forlængelsen af stalden kunne også ske mod nord. En forlæn-
gelse mod nord vil dog af logistiske grunde være uhensigtsmæssig, ligesom bygningerne vil blive mere 
spredt.  

Den nye gylletank kunne placeres ved siden af den anden eksisterende gylletank, men det vil give en meget 
kortere afstand til byen.  

Kommunen vurderer, at de nævnte placeringer er relevante at beskrive som alternativer, og at ansøgers be-
skrivelse af alternativerne er tilstrækkelig. Aarhus Kommune vurderer samlet set ikke de behandlede alterna-
tiver som værende bedre end det ansøgte projekt.  
 
Det såkaldte 0-alternativ består i, at udvidelsen ikke blev gennemført. Dette ville, anfører ansøger, have den 
konsekvens, at en fortsat drift af husdyrbruget ikke vil være rentabelt. Det er kommunens vurdering, at dette 
er rigtigt, og at 0-alternativet, dvs. fastholdelse af et konstant produktionsniveau, ville være en begyndende 
afvikling af produktionen. Samfundsmæssigt vil 0-alternativet derfor kunne betyde færre arbejdspladser ikke 
bare på selve husdyrbruget men også i andre virksomheder, og som følge af dette må det kunne forventes, 
at samfundets indkomstdannelse mindskes. 
 
Med hensyn til miljøpåvirkning og nabogener for udvidelsen set i forhold til 0-alternativet, er det kommunens 
vurdering, at udvidelsen ikke vil betyde risiko for en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, eller væ-
sentlig større gener for naboer end ved den nuværende produktion – jf. øvrige afsnit i miljøgodkendelsen.  
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10 Husdyrbrugets ophør 
Ved ophør vil stalde og opbevaringslagre blive tømt og rengjort. Desuden vil ejendommens bygninger blive 
vedligeholdt eller eventuelt fjernet, så ejendommen ikke forfalder. Endvidere vil gyllebeholdere blive fjernet, 
når ejendommen ikke længere anvendes til jordbrugsmæssige formål, med mindre andet aftales med kom-
munen. Aarhus Kommune har stillet vilkår til handlinger i forbindelse med ophør.  
 
Aarhus Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejen-
dommen ikke vil blive belastet med skadedyr.  
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11 Egenkontrol og dokumentation 
Det skal bemærkes, at kommunen har adgang til CHR-registeret, til registeret med gødningsregnskaber og 
til støtteansøgninger vedr. enkeltbetaling m.v. 
 
Tiltagene indenfor inden for egenkontrol og dokumentation fremgår af godkendelsen øvrige afsnit herunder 
bl.a. afsnittet om BAT. Opsummeret drejer det sig om:  
 

 Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
 

 Månedlig opgørelse fra energiselskabet. 
 

 Foderplaner revideres 1-2 gange om året med foderkonsulent for at sikre optimal foderudnyttelse. 
 

 Der tages analyser af grovfoder, og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet.  
 

 Der vil blive ophængt beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med kemika-
lier, udslip af gylle eller brand. 
 

 Anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer korrekt 
brug og effekt. 
 

 Gyllebeholderne følger reglerne for kontrol minimum hvert 10. år. 
 

 Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderen 
 

 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. 
 

 Der føres journal over spredning af husdyrgødning i form af mark og gødningsplan. Planen anvendes til 
at dokumentere husdyrbrugets størrelse og forbrug af gødning. Dette er lovkrav i Danmark. 
 

 Der udtages jordprøver ca. hver 5. år som analyseres for bl.a. fosfor- og kalkindhold for at følge jordens 
fosforindhold. 

 
Aarhus Kommune vurderer på baggrund af ovenstående samt de vilkår, der er stillet til driften at ovenstå-
ende egenkontrol er tilfredsstillende. En beredskabsplan, som er kendt af husdyrbrugets medarbejdere, vil i 
øvrigt medvirke til at begrænse forurening og øvrige gener i forbindelse med et eventuelt uheld. 
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Bilag 1 - Beredskabsplan 
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Bilag 2 – Oversigt over egne og forpagtede arealer 
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Bilag 3 – Situationsplan 
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Bilag 4 – Oversigtskort over transportveje 
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Bilag 5 – Habitatvurdering (kystvande) 
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Bilag 6 – Vurdering af grundvand 
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Bilag 7 – Høringssvar fra Favrskov Kommune 
 

 



 

55 

 



 

56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 



Teknik og Miljø
Grøndalsvej 1c

8260 Viby J

Tlf. 89 40 22 13 

miljoeogenergi@aarhus.dk

www.aarhus.dk.


