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Ikke-teknisk resumè  

 

Ansøger 

Jesper Bendix Drost, Harnbjergvej 12, 5932 Humble, ejer og driver svineproduktion på 

ejendommen Nørreballevej 13, 5932 Humble, med slagtesvin og smågrise. 

Ansøgt 

Der søges miljøgodkendelse til et produktionsareal på i alt 2655 m2 fordelt med 325 m2 til 

smågriseproduktion og 2330 m2 til slagtesvineproduktion, heraf 755 m2 i ny stald. Der er 

redegjort for anvendelse af teknologier der opfylder lugt- og ammoniakkrav. Det omhandler 

gyllekøling, fast overdækning af gyllebeholder og hyppig gylleudslusning samt tiltag til 

reduktion af lugtgener dokumenteret via en OML-beregning. 

Bygningsmæssige ændringer 

Da den ny stald kan placeres ved eksisterende bygninger gennem inddragelse af 

miljøteknologier er dette lagt til grund jf. gældende retningslinier for placering af nybyggeri. 

Der udvides med en forlængelse af den østlige slagtesvinestald med ca. 45 m.  

Lugt 

Der er foretaget lugtberegninger ift. enkeltbolig og samlet bebyggelse. Resultaterne af 

lugtberegningerne, viser at den ansøgte produktion overholder det fastsatte lugtkrav dertil. Til 

Byzone er foretaget detaljerede OML-beregninger, som er vedlagt og beskriver overholdelse af 

lugt fra husdyrbruget.  

Ammoniak 

Den ansøgte produktion har en samlet ammoniakemission på 4.801 kg N/år med en 

meremission på 1.494 kg N/år ift. 8 års drift og 1.239 kg N/år ift. nudrift.  

Nærmeste naturområder er kategori 3-natur, hvor merdepositionen er under 1,0 kg. N/ha/år. 

Et enkel overdrev beliggende ca. 100 m mod vest modtager en merdeposistion på 1,3 ift. 8 års 

driften. Kommunen har ved tilsyn af området vurderet at der ikke er tale om et 

kvælstoffølsomt naturområde og vurderes derfor ikke at tage skade af den ansøgte produktion.  

Kategori 1- og 2-natur påvirkes ikke som følge af udvidelsen    

BAT 

BAT-niveauet på 4.801 kg N/år er overholdt med en samlet ammoniakemission på 4.801 kg 

N/år. Kravet overholdes gennem implementering af gyllekøling i den nye forlængelse til 

slagtesvin med en ammoniakreduktionseffekt på 22,5 % og overdækning af gyllebeholder. 

Ophør 

Ved eventuelt ophør af produktionen vil ansøger tømme gyllebeholdere og rengøre 

staldbygninger 
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1. Baggrundsoplysninger 
1.1 Kort beskrivelse 
Jesper Drost søger om miljøgodkendelse efter Husdyrbrugslovens §16a af ejendommen 

Nørreballevej 13, 5932 Humble, til smågrise og slagtesvin. 

Efter indledende afklaring med Svendborg kommune søges miljøgodkendelse til i alt 2655 m2 

produktionsareal.  

Det ansøgte er gennemregnet for opfyldelse af krav til lugt- og ammoniakemission, og af bilag 

1 fremgår forudsætninger.  Tabel 1 viser produktionsarealet som konkret opmålt efter 

Miljøstyrelsens retningslinier. Plantegninger af stalde er vedlagt som bilag 2. 

 
Tabel 1. Ansøgt drift med dyretype, staldsystem og produktionsareal pr stald, IT-skema 

210839. 

 

Beliggenhed af staldene og gyllebeholdere er vist i figur 1.  
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Figur 1. Ansøgte stalde og gyllebeholdere. 

 

I forhold til nu-drift og 8-årsdrift fremgår ændringerne pr stald af IT-ansøgning, men følgende 

kan opsummeres:  

- Stald 1 og 3 uændret 

- Stald 2 ændres fra alene so-hold (8-års drift) over kombineret so-hold/slagtesvin (nudrift) til 

alene slagtesvin (ansøgt). 

- Stald 4: ny slagtesvinestald. 
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2. Indretning og drift 
2.1 Bygninger 
Figur 1 viser de anvendte stalde og gyllebeholdere. Figur 2 (bilag 3, situationsplan) viser anvendelse 

af de øvrige driftsbygninger samt til- og frakørsel. 

 

 

 

Figur 2. Situationsplan. 
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2.2 Gødningsopbevaringsanlæg 
Der er 2 gyllebeholdere på hhv. 2400 og 1000 m3. Der foretages lovpligtig 10 års 

beholderkontrol.  

Opbevaringsanlæg Kapacitet, m3 Areal Tiltag 

Gyllebeholder 2400 m3 617 m2 Fast overdækning 

Gyllebeholder, lille 1000 m3 259 m2 Ingen 

Fortank 100 m3 - - 

Tabel 2. Opbevaringskapacitet 

I alt haves ca. 3500 m3 opbevaringskapacitet med det ansøgte. Dertil kommer en ikke 

nærmere opgjort kapacitet i gyllekanaler. 

 

2.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre 

husdyrbrug 
Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre 

husdyrbrug. Der flyttes grise og husdyrgødning mellem Harnbjergvej 12 og Nørreballevej 13, 

men slagtesvinene kan købes fra en hvilket som helst anden ejendom og er derfor ikke i 

direkte sammenhæng og Nørreballevej 13 kan uden problemer sælges fra.  
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3. Lokalisering, natur og landskab 

 

3.1 Afstandskrav 
 

Fysiske afstandskrav 

Med det ansøgte ønskes bygget ny stald med et bruttoareal på ca. 43 m x 22 m, i alt ca. 950 m2 med 

placering som det fremgår at situationsplan. Stalden bliver fuldstændig tilsvarende eksisterende stald 

1 med 20 grader taghældning, grålige tagplader, kiphøjde ca. 8 m og elementer af grålige søsten i 

siderne. Den bliver bygget sammen med eksisterende stald så bygning og facade vil fremstå som én 

ensartet bygning.  

 

Figur 3. Billede af eksisterende stald.  
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Figur 4. Eksisterende stald.  

Ny stald vil have nøjagtig samme udtryk som eksisterende stald, og vil fremstå som en helhed ved 

sammenbygning med eksisterende stald.  

Til anskueliggørelse af proportioner: den eksisterende stald på 60 m, figur 4, bliver forlænget med 

ny bygning på ca. 49 m, hvoraf ca. 6 m er overdækning og sammenbygning af eksisterende ind-

/udlevering ved gyllebeholder.    

Figur 5 og 6 er billeder til anskueliggørelse af det landskabelige forhold for de nærmeste omboende 

mod øst.   
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Figur 5. Ejendom set fra vejen Tryggelev 

 

Figur 6. Tryggelev 19, 21 og 23 set fra ejendom  
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Den ansøgte placering af ny stald er gennemgået for overholdelse af fysiske afstandskrav jf. 

Husdyrbrugslovens §6, 7 og 8 i tabel 3. 

Afstandskrav, minimumsafstande Afstand Reel afstand til udvidelse 

50 m til nabo og byzone ➢ 50 meter 1) 277 m og  368 m  

10 meter til international natur ➢ 10 meter 1867 m 

25 / 50 meter til vandforsyningsanlæg ➢ 25 / 50 meter 480 m 

15 meter til vandløb, dræn og søer > 100 

m2 

➢ 15 meter. 200 m til sø.  

Eventuelle dræn vil blive 

omlagt så afstandskravet er 

overholdt 

15 meter til offentlig vej og fællesvej ➢ 15 meter 83 meter 

25 meter til levnedsmiddelvirksomhed ➢ 25 meter Ingen bekendte levnedsmid-

delvirksomheder i nærheden 

15 meter til beboelse på ejendom ➢ 15 meter 82 meter 

30 meter til naboskel ➢ 30 meter 70 meter 

Tabel 3. Fysiske afstandskrav jf. Husdyrbrugsloven 

Stalden ønskes placeret i forbindelse med eksisterende bygningssæt, da det er udgangspunktet for 

placering af nye staldanlæg. Samtidig er det hensigtsmæssigt med hensyn til drift og brug af 

eksisterende faciliteter. 

Den ny stald placeres udenfor diverse relevante bygge- og beskyttelseslinje og  indenfor et område 

der i kommuneplan er udlagt som ”Værdifuldt landbrugsområde”.  

 

3.2 Afstandskrav som følge af lugt 

 
Med hensyn til krav om afstand til omboende som følge af lugt, er det ansøgte vurderet i forhold til 

følgende: 

Enkeltbolig:   Nørreballevej 10 og Tryggelev 23 

Samlet bebyggelse  Tryggelev 37 og Tryggelev 34 

Byzone: 10.C.1 og 10.B.1. + 10.C.1 m. kumulation  

 

Tryggelev 37 er udløser af samlet bebyggelse. Lugtkravet til samlet bebyggelse er overholdt. 

I figur 7 er vist beliggenheden af nærmeste enkeltboliger, og i figur 8 beliggenhed af nærmeste 

samlede bebyggelse og byzone. 
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Figur 7. Beliggenhed af nærmeste enkeltboliger  

 

Figur 8. Beliggenhed af nærmeste byzoner. 

Afstandskrav til nærmeste enkeltbolig som følge af lugt er umiddelbart overholdt gennem hyppig 

udslusning af gylle i eksisterende stald 1 og i ny stald 4, figur 9. 
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Figur 9. Resultat af lugtberegning til nærmeste naboer 

Afstandskrav til byzone som følge af lugt er overholdt på baggrund specifikke OML-beregninger som 

beskrevet i bilag 4, hvor forskellige lugtreducerende teknologier indgår: 

- forhøjelse af afkast,  

- montering af miljøkryds i afkast,  

- hyppig udslusning af gylle i eksisterende stald 1 og i ny stald 4. 

Der er i husdyrgodkendelse indregnet kumulation til den østligste del af byzone 10.C.1. 

Kumulation indtræffer med husdyrbruget på Ourevej 8, som angivet på figur 10. 
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Figur 10: Kumulationspunkt til Ourevej 8 
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3.3 Ammoniak og natur 
 

Med hensyn til ammoniakpåvirkning har det ansøgte projekt en samlet ammoniakemission på 4.801 

kg ammoniak-N pr år. Figur 10 viser beliggenhed af nærliggende kategori 3-natur.  

 

Figur 11. Nærmeste kategori 3-natur 

Kategori 3:  

Overdrev mod vest: Lille §3-beskyttet overdrev beliggende ca. 70 m fra anlægget. Overdrevet 

modtager årligt 5,7 kg N/ha med den ansøgte produktion. Som følge af udvidelsen modtager 

overdrevet 1,3 kg N/år i merdeposition ift. 8 års driften. En merdeposition på over 1,0 kg N/år, 

medføre at kommunen kan vurdere, om der skal foretages ammoniakreducerende tiltag for at 

nedbringe depositionen til naturpunktet.  

Der har indledende i processen været dialog med kommunen omkring arealet, hvor kommunen har 

været på tilsyn i den pågældende areal. På tilsynet blev det konstateret, at der ikke kunne forefindes 

arter der indikere, at arealet er særligt kvælstoffølsomt og ikke har høj naturværdi.  

Det vurderes derfor at den ansøgte produktion ikke vil skade arealet.   

Overdrev mos syd: Lille §3-beskyttet overdrev beliggende ca. 150 m fra anlægget. Overdrevet 

modtager årligt 2,2 kg N/ha med den ansøgte produktion. Som følge af udvidelsen modtager 

overdrevet 0,4 kg N/år i merdeposition ift. 8 års driften. En merdeposition på over 1,0 kg N/år, 
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medføre at kommunen kan vurdere, om der skal foretages ammoniakreducerende tiltag for at 

nedbringe depositionen til naturpunktet.  

Merdeposition er over en 8-årig periode beregnet til at være 0,4 kg N/år, hvilket må betegnes at 

være af en bagatellignende mængde. Afskæringskriteret på 1,0 kg/N/år er overholdt.  

Overdrev mos sydvest: Lille §3-beskyttet overdrev beliggende ca. 250 m fra anlægget. Overdrevet 

modtager årligt 1,4 kg N/ha med den ansøgte produktion. Som følge af udvidelsen modtager 

overdrevet 0,4 kg N/år i merdeposition ift. 8 års driften. En merdeposition på over 1,0 kg N/år, 

medføre at kommunen kan vurdere, om der skal foretages ammoniakreducerende tiltag for at 

nedbringe depositionen til naturpunktet.  

Merdeposition er over en 8-årig periode beregnet til at være 0,4 kg N/år, hvilket må betegnes at 

være af en bagatellignende mængde. Afskæringskriteret på 1,0 kg/N/år er overholdt.  

Overdrev mod vest, 200m: Lille §3-beskyttet overdrev beliggende ca. 200 m fra anlægget. 

Overdrevet modtager årligt 1,2 kg N/ha med den ansøgte produktion. Som følge af udvidelsen 

modtager overdrevet 0,3 kg N/år i merdeposition ift. 8 års driften. En merdeposition på over 1,0 kg 

N/år, medføre at kommunen kan vurdere, om der skal foretages ammoniakreducerende tiltag for at 

nedbringe depositionen til naturpunktet.  

Merdeposition er over en 8-årig periode beregnet til at være 0,3 kg N/år, hvilket må betegnes at 

være af en bagatellignende mængde. Afskæringskriteret på 1,0 kg/N/år er overholdt.  

Potentiel ammoniakfølsom skov mod øst 

Lille potentiel ammoniakfølsom skov, beliggende ca. 460 m fra anlægget. Overdrevet modtager årligt 

1,2 kg N/ha med den ansøgte produktion. Som følge af udvidelsen modtager overdrevet 0,4 kg N/år 

i merdeposition ift. 8 års driften. En merdeposition på over 1,0 kg N/år, medføre at kommunen kan 

vurdere, om der skal foretages ammoniakreducerende tiltag for at nedbringe depositionen til 

naturpunktet.  

Merdeposition er over en 8-årig periode beregnet til at være 0,4 kg N/år, hvilket må betegnes at 

være af en bagatellignende mængde. Afskæringskriteret på 1,0 kg/N/år er overholdt.  
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Figur 12. Nærmeste kategori 1- og 2-natur 

 

Kategori 2-natur:  

Der er ingen kategori 2-natur i relevant nærhed. Med hensyn til kategori 2-natur er det nærmeste 

punkt et overdrev, som vist i figur 12. Det nærmeste er beliggende i en afstand af ca. 4,9 km.   

Overdrevet modtager 0,0 kg/N/ha/år og findes derfor ikke relevant at vurdere yderligere på.  

Kategori 1-natur:  

Der er ingen kategori 1-natur i relevant nærhed. Med hensyn til kategori 1-natur er det nærmeste 

punkt et overdrev, som vist i figur 12. Det nærmeste er beliggende i en afstand af ca. 1,9 km.   

Overdrevet modtager 0,0 kg/N/ha/år og findes derfor ikke relevant at vurdere yderligere på.  

 

Det ansøgte er samlet beregnet at medføre følgende ammoniakpåvirkninger til de viste 

nærmeste naturpunkter, figur 13: 
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Figur 13. Resultat af ammoniakberegning jf. IT-skema 210839. 

 

Det ansøgte overholder umiddelbart Husdyrbrugslovens afskæringskriterier for maksimal 

ammoniakpåvirkning til alle naturområder undtagen overdrevet mod vest, der merpåvirkes med 

over 1,0 kg N/ha/år. Kommunen har lavet en foreløbig vurdering og samlet fundet at det ikke giver 

anledning til at stille krav om yderligere reduktion af ammoniakpåvirkning af arealet. 

3.4 Bilag IV-arter 
Der er ikke umiddelbar kendskab til registrerede bilag IV-arter inden for en radius af 1,5 km.  

Den ansøgte udvidelse omfatter alene en forlængelse af slagtesvinestalden. Da forlængelsen 

sker på intensivt dyrket mark, vurderes udvidelsen ikke at have indflydelse på eventuelle 

levesteder for de arter der fremgår på Habitatdirektivets Bilag IV. Forbud mod at 

ødelægge/fjerne levesteder for arterne, overholdes da det inddragede areal ikke omfatter 

omtalte levesteder.  
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4. Ressourcer og management 

 
4.1 Energi og energibesparende foranstaltninger 
El-forbrug ved nuværende produktion er jf. regnskab 2018 på ca. 129.777 kWh svarende til 

ca. 15 kWh/slagtesvin produceret. 

 

Jf. opgørelse fra SEGES i notat nr. 1839 fra december 2018 er 14 kWh/slagtesvin og 12 

kWh/smågrise det generelle niveau, som opgjort generelt i danske slagtesvinebesætninger p.t. 

 

Elforbrug med det ansøgte forventes samlet set at være på ca. 14 kWh/slagtesvin svarende til 

196.000 kWh/år på baggrund af maksimal udnyttelse af det ansøgte produktionsareal. Der kan 

eventuelt forventes lidt mindre forbrug gennem anvendelse af nyeste teknik og viden indenfor 

ventilation og belysning i ny stald.  

 

Elforbrug for smågriseproduktionen forventes at være på ca. 85.000 kWh/år. 

 

I alt forventes et energiforbrug på ca. 280.000 kWh/år.  

 

Hele produktionsapparatet er energioptimeret i 2016-2017, hvor de energiforbrugende 

aktiviteter blev gennemgået og optimeret. Der er således LED-belysning i staldene, der 

anvendes CE-mærkede produkter til mekanisk ventilation, foderblanding og frekvensstyret 

udfodring. Der anvendes temperaturreguleret styringssystem som sikrer at ventilationen kører 

optimalt i forhold til staldtemperatur og elforbrug. Der anvendes energibesparende EC-

ventilatorer.  

 

Ved realisering af det ansøgte vil den indvundne energi fra gyllekøling blive genanvendt i 

stuehuset og smågrisestald, hvor det vil erstatte anvendelse af fossilt fyringsolie. 

 

Der er og vil fortsat være fokus på at de strømforbrugende aktiviteter er velfungerende, og der 

vil blive fulgt op på eventuelle afvigelser som observeret ved daglig færden og tilsyn. F.eks. vil 

ventilatorer blive gennemgået for tilstedeværelsen af støv og skidt, der kan øge 

energiforbruget.  

 

Der vil være løbende fokus på muligheder for at optimere energiforbruget, og det vil være en 

del af miljøledelsessystem, der efterfølgende udarbejdes. 

 

 

 

4.2 Vand og vandbesparende foranstaltninger 
Vandforbrug ved nuværende produktion er jf. regnskab 2018 på ca. 7140 m3 svarende til ca. 

0,84 m3 pr slagtesvin produceret, inkl. vandspild og rengøringsvand. 

 

Jf. Håndbog for Svinehold, 2008, er normtal 0,99 m3 pr slagtesvin, inkl. vandspild og 

rengøringsvand, men der forventes et uændret niveau på ca. 0,84 m3 pr slagtesvin, inkl. 

vandspild og rengøringsvand.  
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Jf. Håndbog for Svinehold er vandforbrug for smågriseproduktionen ca. 0,15 m3 pr smågris 

inkl. vandspild og rengøringsvand.  

 

I alt forventes et vandforbrug på ca. 1050 m3 fra smågrisene og ca. 11.750 m3 fra slagtesvin, - 

i alt ca. 12.800 m3 vand pr år.  

 

Der anvendes vand til drikkevand til dyr samt vaskevand. Gennem dagligt tilsyn tilses at 

drikkevandsinstallationer er velfungerende, og der vil blive fulgt op på eventuelle afvigelser. 

Vask foregår så effektivt som muligt med iblødsætning og højtryksrenser. 

 

4.3 Reststoffer og affaldsproduktion 
Alt affald bortskaffes efter Langelands Kommunes affaldsregulativ. Diverse affald opsamles i 

foderlade, bygning 8 på situationsplan, og afhentes hver 2. uge.  

Medicinrester og kanyler bortskaffes på genbrugsstation eller via dyrlæge 

Der håndteres ikke olier eller kemi på ejendommen og der er derfor ikke vaske-/fyldeplads.  

 

4.4 Spildevand og overfladevand 
Spildevand i form af vaskevand fra vask af stalde opsamles i gyllebeholder og er indregnet i 

opbevaringskapacitetsberegningen. 

Overfladevand fra ejendommen føres via dræn mod Nørreballe Nor til havet. Der haves ikke 

information omkring drænsystemets placering. Overfladevandet kommer alene fra 

ejendommens tagflader, da der ikke er større befæstede arealer på ejendommen. Arealet af 

tagfladerne på ejendommen kan, med den ansøgte udvidelse, samlet opgøres til ca.  4500 m2, 

svarende til ca. 3160 m3 vand/år 

Udvidelsen svare til et tagareal på 950 m2, hvilket udgør 665 m3 vand. 

 

4.5 Egenkontrol 
Der vil alene blive produceret grise på det angivne produktionsareal. 

Gødningen fra produktionen håndteres i obligatorisk gødningsregnskab og der udarbejdes 

foderplan i forhold til grisenes behov.  

Bedriftens egenkontrol består således primært af det lovpligtige gødningsregnskab, 

produktionsopgørelse i svineproduktionen, driftsregnskab samt egne løbende registreringer. 

Ansøger er med i egenkontrolprogrammet ”DANISH Produktstandard”. Egenkontrolprogrammet 

sammenfatter kravene til produktion af grise under DANISH. Den omfatter især dyrevelfærd, 

fødevaresikkerhed, og sporbarhed i primærproduktionen. 

Vand- og el-forbruget vil blive fulgt løbende som tidligere beskrevet med henblik på at 

lokalisere eventuelle opståede fejl samt vurdere på muligheden for at reducere forbruget. 

Eventuelle automatiske foranstaltninger til dette overvejes løbende. 

De tekniske installationer og hjælpemidler kontrolleres løbende for at imødegå 

driftsforstyrrelser og uheld. 
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Gyllen pumpes med overvåget traktorpumpe fra tank til gyllevogn med traktordreven 

læssekran (sugepumpe). Ved overpumpning til lastbil suges tilsvarende med læssekran. Al 

læsning overvåges.  

 

4.6 Ophør 
Der er ikke truffet aktuelle foranstaltninger for forebyggelse af forurening ved virksomhedens 

ophør, da virksomheden ikke forventes lukket ned.  

Følgende planlægges iagttaget ved husdyrbrugets eventuelle ophør: 

- Stalde, fodersiloer, gyllekanaler og opbevaringsanlæg tømmes og rengøres 

- Husdyrgødning bortskaffes efter gældende regler 

- Foderbeholdere og -anlæg tømmes 

- Restkemikalier og medicinaffald m.v. bortskaffes efter gældende regler. 

 

Tilsynsmyndigheden orienteres om husdyrbrugets ophør. 

 

4.7 Alternative løsninger og 0-alternativ 
0-alternativet svarer til, at der gives afslag på den ansøgte godkendelse.  

Det ansøgte tager afsæt i den generelle retningslinje om at udvidelser skal ske ved 

eksisterende byggeri under hensyn til at det teknisk, økonomisk og miljømæssigt er muligt. 

Det er lagt til grund i nærværende ansøgning gennem inddragelse af forskellige 

miljøteknologier. Andre alternativer er derfor ikke overvejet. 

Hvis det ikke realiseres, vil varmeindvindingen fra gyllekøling ikke kunne erstatte det 

nuværende fossile olieforbrug i stuehus og smågrisestald. 

 

4.8 Miljøledelse 
Der er i februar 2017 offentliggjort BAT konklusioner for husdyrbrug, hvilket medfører at alle 

IE-brug inden 21. februar 2021 skal have implementeret miljøledelse.  

Miljøledelsen skal omfatte:  

- en formuleret miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,  

- fastsætte miljømål,  

- udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,  

- minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål 

og handlingsplaner, 

- minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.  

 

Ansøger er opmærksom på, at et miljøledelsessystem med et udvalgt indsatsområde skal 

forelægge på førstkommende tilsynsbesøg jf. Miljøstyrelsens vejledning, 

https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/  

Der planlægges for at energiforbruget vil være en del af miljøledelsessystem, der efterfølgende 

udarbejdes. 

 

https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/
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4.9 Særkender og foranstaltninger for forebyggelse af 

skader på miljø 
 

BAT-niveau og nedbringelse af ammoniakemission er opfyldt ved hjælp af fast overdækning til 

gyllebeholder, som reducere ammoniakemissionen med 50% fra lageret. Der installeres gyllekøling i den 

nye stald, som reducerer ammoniakemissionen fra staldafsnittet med 22,5 %. Ansøger har ikke fundet 

andre realistiske alternativer til reduktion af ammoniakemissionen, eftersom der er tale om eksisterende 

stalde, hvor det ikke er muligt at installere luftrenser og gylleforsuring.  

I forhold til nedbringelse af lugt har ansøger valgt at installere hyppig udslusning af, hvilket reducere 

lugtemissionen med 20% i staldafsnittet.  

Derudover forebygges eventuelle skader på miljø gennem, forsvarlig håndtering af husdyrgødning jf.  

husdyrgødnings- og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.  

Driften af husdyrbruget sker med omtanke på miljø og omgivelser i henhold til de resterende afsnit i dette 

kapitel (Afsnit 4.1-4.8) 

 

4.10   Væsentlige direkte og indirekte virkninger 

 
1) Efter ansøgers kendskab vil en husdyrproduktion med den nuværende beliggenhed ikke 

have en væsentlig direkte eller indirekte virkning på befolkningen og menneskers sundhed. 

2) Da krav til natur er overholdt er der ingen væsentlig direkte eller indirekte indvirkning på 

den biologiske mangfoldighed. 

3) Da gyllekanaler, gyllerør, fortank og gyllebeholdere er udført af stabile og tætte materialer 

vurderes der ikke af være væsentlig direkte eller indirekte indvirkning på jordarealer, 

jordbund eller vand. Luft og klima er ikke påvirket, idet BAT – N er overholdt. 

4) Da nyt byggeri udføres som det eksisterende er der ingen væsentlig direkte eller indirekte 

indvirkning på kulturarv eller landskab. 

5) Der vurderes ikke at være samspil mellem faktorer i pkt 1-4, der kan medføre væsentlige 

direkte eller indirekte virkninger. 

6) Med de nævnte forhold omkring risiko og håndtering heraf vurderes det, at dette ikke udgør 

en væsentlig direkte eller indirekte virkning på miljøet 

7) Energi- og vandforbrug reduceres ved brug af lavenergi installationer og reduktion af 

vandspild. Det vurderes derfor, at energi- og vandforbrug ikke har indflydelse på klima 

og/eller vandressourcer. 

8) Da krav til genekriterier for lugt er overholdt vurderes der ikke at være væsentlige 

forulempelser for omboende. 
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5. Gener og genebegrænsende 

foranstaltninger 

 
5.1 Transport 
Der vil ske transport i forbindelse med primært foderlevering og -håndtering, samt 

afhentning/levering af grise. Derudover kørsel i forbindelse med udbringning af gylle. 

 

Til- og frakørsel til offentlig vej foregår som vist på bilag 3. 

 

Transporter foregår primært i dagtimerne, men kan til tider foregå i aften- og nattetimerne. I 

højsæson for gyllekørsel kan der køres uden for normal arbejdstid. Gylleudbringning søges 

planlagt til at være så effektiv som mulig.   

 

De væsentligste transporter er vist i tabel 4.  

 

Transporttype 
Antal læs 

pr. år, ca. 

Antal læs 

pr. år, ca. 
Tidspunkt Hyppighed, ansøgt 

 Nudrift Ansøgt    

Lastbil: Nudrift Ansøgt   

Foder: soja, mineraler 20 24 Dagtimerne 2 gange/måned á 30 min. 

Sækkevarer 12 12 Dagtimerne 1 gang/måned á 30 min. 

Døde dyr 52 52 Dagtimerne 1 gang/uge á 10 min. 

      

Levering af grise 

Afhentning til slagteri 

Affald 

52 

42 

26 

52 

52 

26 

Hele 

døgnet 

Dagtimerne 

Dagtimerne 

1 gang/uge á 30 min. 

2 gange/uge á 60 min. 

Hver 2. uge 

      

Traktor:      

Gylle 

Korn i høst 

 

100 

100 

150 

100 

 

Dagtimerne 

Dagtimerne 

 

Februar – oktober 

I høst 

 

Tabel 4. Transporter 

Ca. 50 % af den producerede gylle vil blive pumpet fra gyllebeholdere i forbindelse med 

gylleudlægning/gylleudlægger til marker omkring ejendom. Det vil ikke skulle transporteres 

med traktor eller lastbil. I år med vinterraps på nærliggende arealer vil gyllen blive nedfældet 

med traktor/vogn.  

Resterende vil blive transporteret til andre gyllebeholdere med lastbil svarende til ca. 150 læs 

pr år. Gyllen vil blive flyttet løbende gennem året.   

Transporter med korn i høst og håndtering ved siloer kan undtagelsesvist foregå fra tidlig 

morgen til sen aften. 

 

Overvejelser vedr. udbringning 
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Gylleudbringning søges planlagt til at være så effektiv som mulig. 

Der planlægges efter at det udbringes under mest mulig hensyntagen til området. Normalt 

udbringes mandag-fredag kl. 7-20.  

Lørdag, søndag og helligdage køres ikke på marker, der ligger under 200 m fra 

byzonegrænsen jf. generelle regler. 

Der vil være fokus på at holde vejene rene så vidt det muligt. 

 

5.2 Støj og rystelser 
 

De væsentligste støjkilder vurderes at være driftsstøj ved  

- transport og håndtering af foder,  

- korntørring,  

- ventilation, 

- trafikstøj i forbindelse med husdyrgødning og ind- og udlevering af grise.  

 

Støjkilde Driftsperiode 

Driftstid/døgn (timer) Periode på året, hvilke 

dage og tidsrum på dag 

 

Ventilation Potentielt 24 timer, men efter 

behov (automatisk styret)  

365 dage 

Foderblanding Potentielt 15-20 timer, men 

efter behov 

365 dage, dagtimerne 

Udfodring Potentielt 24 timer, men efter 

behov (automatisk styret med 

følere) 

365 dage 

Kornblæsere Potentielt 12 timer, men efter 

behov styret af 

fugtighedssensor 

Dagtimerne i høst, ca. 2 uger 

Gyllepumpning fra fortank 

til gyllebeholdere, 

traktordrevet 

0,5 time Hver 2. uge, dagtimerne, 

hverdage 

Tabel 5. Væsentligste støjkilder 

 

Der kan lejlighedsvis forekomme støj fra håndtering af grise samt ved foderaflæsning, tabel 4. 

Dertil kommer kortvarig støj fra kørsel med vare- og lastbiler samt traktorkørsel m.v. til og fra 

ejendommen. 

 

I forhold til de nærmest beliggende naboer mod vest vil den fremherskende vindretning fra 

vest/sydvest bære eventuel støj væk fra naboer.  

 

Der er ikke kendskab til støjgener fra den nuværende produktion. Ved energioptimering blev 

der indført EC-ventilatorer der støjer mindre. Tilsvarende er foderblanding og udfodring 

lydsvagt. 

 

Kornblæsere kan undtagelsesvist i høst køre om natten og i weekend, hvor der er behov 

(tørvejr, lav fugtighed).    
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Der forventes ingen gener fra produktionen med hensyn til rystelser, da der ikke er aktiviteter 

der vurderes at give anledning til rystelser.  Der er ikke konstateret rystelser med den 

nuværende produktion. 

 

5.3 Skadedyr og fluer 
Der lægges vægt på hurtig og effektiv bekæmpelse af skadedyr ved konstatering af deres 

tilstedeværelse. Deres tilstedeværelse forebygges gennem daglig oprydning af foderrester 

m.m.  

Skadedyr bekæmpes efter gældende regler, så de ikke er til gene for omgivelserne 

 

5.4 Støv 
Foderblandingen giver ikke anledning til støvgener da det foregår indendørs, og der er ingen 

kilder til væsentlige støvgener for naboerne. 

 

5.5 Belysning 
Der er begrænset udendørs belysning til færdsel til og fra staldene gennem hele døgnet. Det er 

kun tændt når det er påkrævet. Se situationsplan, bilag 3, for placering. 

I forhold til nærmeste omboende vurderes det ikke at give gener, da stalde og aktiviteterne 

omkring disse er beliggende med afskærmende beplantning i mellem i forhold til nærmeste 

nabo mod vest. 
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6. Ammoniakemission og valg af BAT 

 
6.1 Bedst tilgængelige staldteknologi 
Efter Miljøstyrelsens vejledning er der foretaget BAT-beregninger for det ansøgte i IT-skema 

210839.   

 

BAT-beregningsresultat er vist i figur 14, og det ses at BAT er overholdt.  

 

 
Figur 14. Resultat BAT-beregning, IT-skema 210839. 

 

Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 4.801 kg N/år og 

ammoniakemissionen er på 4.801 kg N/år, dermed er det vejledende emissionsniveau 

overholdt med 0 kg N/år Jf.www.husdyrgodkendelse.dk’s beregningsmodeller.   

 

BAT-kravet opnås gennem gyllekøling i den nye slagtesvinestald, hvor gyllekølingen skal 

fastsættes til et niveau, hvor ammoniakreduktionen virker med 22,5%  

 

Jf. 22,5% ved gyllekøling kan opnås ved køling med 30,99 W/m2 jf. teknoligibladets formel for 

køleeffekt ved en given ammoniakreduktion  

 

Redukion i ammoniak (%) = 0,85x – 0,004x2 

 

Stalden hvor gyllekølingen implementeres har et produktionsareal på 755 m2 hvilket samlet 

kræver 23,397 kW 

 

Til reduktion af ammoniakemissionen er der desuden indregnet, at der etableres fast 

overdækning på den store gyllebeholder hvilket bidrager til 50 % ammoniakreduktion ift. 

flydelag.    

 

BAT-beregningen er baseret på følgende forudsætning om eksisterende og renoverede 

staldafsnit.  

  

 

6.2 Bedst tilgængelige opbevaringsteknik 
Der etableres fast overdækning på eksisterende gyllebeholder, hvilket er at betegne som bedst 

tilgængelige opbevaringsteknik.  
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7. Gødningsproduktion og -opbevaring 
Med udgangspunkt i en produktion på ca. 14.000 slagtevin og 7000 smågrise kan der jf. 

”Normtal 2017” for husdyrgødning beregnes en gylleproduktion på ca. 9130 tons/år.  

9 måneders opbevaringskapacitet kræver adgang til 6850 m3 opbevaringskapacitet. 

Der haves opbevaringskapacitet på ejendommen til 3500 m3 i gyllebeholder og fortank. 

Overdækning af eksisterende største gyllebeholder øger opbevaringskapaciteten med 250 m3 

til 3750 m3. Resterende opbevaringskapacitet opfyldes ved opbevaring på anden ejendom. 

 

 

Figur 15. Husdyrgødningsproduktion 

 

8. Alternative placeringer 
Nul-alternativet i denne ansøgning er at der ikke kan foretages nogle ændringer af husdyrbruget og 

fortsætte uændret med produktionen. Den ansøgte placering af udvidelsen er vurderet bedst egnet ift.  

logistikken med foder og grise og sammenhængen med det resterende byggeri. Udvidelsen foretages som 

et led i en fremtidssikring af produktionen på ejendommen.   


