
ANSØGNING OM GODKENDELSE EFTER § 16 a I HUSDYRBRUGLOVEN TIL KOBBELHØJE 10, STRUER. 
 

Fakta om det ansøgte 
Struer Kommune har modtaget en ansøgning om en miljøgodkendelse af den eksisteren-
de produktion af søer med smågrise og slagtesvin/polte på Kobbelhøje 10, Resen. 
 
Der opføres hverken nyt byggeri eller foretages ændringer i de eksisterende stalde. 
 
Der er mere end 750 stipladser til søer og det er derfor et IE-brug. 
 
Der ønskes en godkendelse af produktionsarealet hvilket blandt andet øger fleksibilite-
ten i produktionen i forhold til vægtgrænser. 
 
Det er oplyst, at husdyrbruget ikke har biaktiviteter, som er omfattet af godkendelsespligt 
efter miljøbeskyttelsesloven. 
 
Formål med høring 
Formålet med denne høring er at inddrage alle med en interesse i sagen så tidligt som 
muligt i sagsbehandlingen.  
 
Du har derfor mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der bør inddrages ved 
udarbejdelsen af miljøgodkendelsen. 
 
Ansøgningen kan du se i det vedlagte bilag. 
 
Ønsker du at komme med bemærkninger til sagen, skal du indsende disse til Struer 
Kommune. De kan indsendes pr. mail til teknisk@struer.dk eller pr. post til Struer Kom-
mune, Center for Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer. 
 
Frist for bemærkninger er 24. maj 2021. 
 
Samtidigt kan du anmode om at få tilsendt et udkast af afgørelsen til kommentering, når 
udkastet foreligger. 
 
Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisationer og foreninger, har 
ret til at kommentere udkastet til afgørelse inden for en frist på 30 dage fra den er modta-
get.  
 
Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der 
følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
Det er Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke indebærer en risiko for grænse-
overskridende virkninger. 
 
Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Plan- og Miljø, Østergade 13, 7600 
Struer, e-mail: teknisk@struer.dk eller på telefon 9684 8481. 
 
 
Center for Plan- og Miljø 
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Miljøkonsekvensrapport  

  

Ansøgning om miljøgodkendelse efter §16a1 

for husdyrbruget på  

Skovlyst  

Kobbelhøje 10, 7600 Struer  

Sohold med produktion af smågrise og produktion af polte til salg 

(opformering) i eksisterende stalde  

  

Skema 222792 i Husdyrgodkendelse.dk  

 

  

Indsendt 1. gang den 20. december 2020 

Senest opdateret den  

  

 
1 LBK nr. 520 af 1. maj 2019 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
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CVR: 25399781 
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Datablad  

Ansøger og ejer 

Marslund I/S  

v/ Martin Agerskov og Troels Agerskov 
Langergårdvej 8 
7600 Struer 
marslund@marslund.dk 

Kontaktperson på miljøsagen:  

 

Troels Agerskov 
Mobil: 6154 2018  
Mail: troels@marslund.dk  

Husdyrbrugets adresse  
Kobbelhøje 10 
7600 Struer 

CVR-nummer  40084894 

CHR-nummer  62624 

Kommune  Struer Kommune 

Ejendomsnummer  6710042301 

Matrikel-nr.  24b Resen By, Resen 

Andre husdyrbrug drevet af ansøger  

Ansøger driver følgende adresser med husdyr: 

Langergårdvej 8, 7600 Struer 
Kobbelhøje 10, 7600 Struer 
Tingvej 23, 7600 Struer 

Langergårdvej 10, 7600 Struer (Lejet) 
Tellingvej 4, 7560 Hjerm (Lejet) 
Kongsgårdvej 9, 7560 Hjerm (Lejet) 
Hjermvej 90, 7560 Hjerm (Lejet) 
Fabjergvej 176, 7620 Lemvig (lejet)  

Biaktiviteter  ingen 

Ansøgningsskema  222792 

Konsulent  

SvineRådgivningen 
Birk Centerpark 24 
7400 Herning 
7015 1200 

Rådgiver Annette Pihl Pedersen 
Agronom 
mail: app@sraad.dk 
Tlf: 96424605 
mobil: 4074 1030 

Ansøgning indsendt 20. december 2020 
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Forord  

Miljøkonsekvensrapport  

Denne rapport beskriver de miljømæssige konsekvenser ved det ansøgte projekt på Skovlyst, 
Kobbelhøje 10, 7400 Struer.  

Det ansøgte omfatter uændret dyrehold i eksisterende stalde med en fleksibel afgangsvægt på 
produktionen af smågrise og slagtesvin/polte.  

Rapporten behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved projektet.  

Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på 
miljøet, som det ansøgte vurderes at medføre. Rapporten danner grundlaget for kommunens 
afgørelse om miljøgodkendelse for ejendommen. 
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1. Indledning  
Denne miljøkonsekvensrapport beskriver og vurderer en uændret produktion i eksisterende stalde på 
Skovlyst, Kobbelhøje 10, 7600 Struer. Med en miljøgodkendelse efter husdyrloven § 16a giver det den 
ønskede fleksibilitet i afgangsvægten for de slagtesvin der produceres. Slagtesvineproduktionen på 
Kobbelhøje 10 er pt en produktion af avlsdyr til salg, det er en opformeringsbesætning, og der er 
andre krav til areal og gulvtype end til traditionel slagtesvineproduktion. Polte sælges ved forskellig 
vægt i forhold til købers ønske.  

Det samlede produktionsareal er uændret 8.910 m2 i ansøgt og i nudrift. Der er i 2016 etableret en 
klima- og farestald syd for maskinhusene mod vest. Produktionsarealet for 8 år siden er 7.000 m2. 

I forbindelse med ansøgning er der ikke vurderet på en alternativ placering, da ansøgt drift foregår i 
lovligt etablerede eksisterende stalde.  

 Denne rapport er opdelt i seks kapitler, der ses i indholdsfortegnelsen.  

 

1.1 Tidligere godkendelser 
Produktionen på Skovlyst, Kobbelhøje 10, 7600 Struer har i dag en miljøgodkendelse fra 2010 som er 
suppleret med 2 tillæg senest i 2016, hvor der senest er bygget en ny stald til søer og smågrise. 
Produktionen er godkendt til søer og smågrise samt produktion af slagtesvin (polte/avlsdyr) svarende 
til i alt 574,13 DE. 

Den gældende godkendte produktion: 

1350 årssøer 
23.400 smågrise (7,2-30 kg) 
3.000 polte (30-100 kg) 
5.000 polte (30-50 kg) 
2.000 polte (30-75 kg) 
1.200 slagtesvin (30-107 kg) 
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2. Ikke-teknisk resume  

Produktionen på Skovlyst, Kobbelhøje 10, 7600 Struer har i dag en miljøgodkendelse fra 2010 som er 
suppleret med 2 tillæg senest i 2016, hvor der senest er bygget en ny stald til søer og smågrise. 
Produktionen er godkendt til søer og smågrise samt produktion af slagtesvin (polte/avlsdyr) svarende 
til i alt 574,13 DE. 

Marslund I/S der ejer Skovlyst søger nu en miljøgodkendelse efter de nye regler (mulighed siden 1. 
august 2017), hvor den eksisterende produktion med produktionsareal i eksisterende bygninger 
godkendes. Den nye godkendelse vil give en større fleksibilitet i forhold til antal producerede dyr og 
deres ind- og afgangsvægt. Grundlæggende fortsætter produktionen uændret i forhold til den 
nuværende drift. 

I forbindelse med ansøgningen er der en række områder der skal undersøges og en række krav der 
skal være opfyldt. Alle lovmæssige krav til det ansøgt er overholdt. Ansøgningen er indsendt i it-
ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk i et skema der indeholder beregninger i forhold til 
husdyrbrugets størrelse (produktionsareal) og den ammoniakemission og lugtemission det medfører.  

Konsekvenser for omboende, natur og miljø  

Lugt  
Der bygges ikke nye stalde og produktionsarealet, hvor der går grise, udvides ikke. Grundlæggende 
vil driften fremover være uændret i forhold til det nuværende. Der er ikke øget lugtemission fra 
staldene på Kobbelhøje 10. Lovens krav til maksimal gene for omkringboende er overholdt. 

Landskab  
Da der ikke bygges nye stalde og opbevaringsanlæg i forbindelse med denne godkendelse vil 
oplevelsen af landskabet være uændret i forhold til ejendommens nuværende udtryk.  

Påvirkning af natur  
Skovlyst ligger umiddelbart nord for et større skovområde ”Klosterhede Plantage, der blandt andet 
indeholder Natura 2000 området ”Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage”.  Øst, nord og vest for 
ejendommen ligger der spredt i landskabet flere mindre naturområder. Områdernes størrelse og 
naturtype afgør, hvilke lovmæssige krav der skal opfyldes i forbindelse med ansøgning om 
miljøgodkendelse. Alle lovmæssige krav til maksimal deposition af kvælstof som følge af 
ammoniakemission fra staldanlæg og gyllebeholdere er overholdt. 

I forbindelse med en ansøgning undersøges det om der er en merbelastning af den omkringliggende 
natur, både i forhold til den nuværende drift og i forhold til den lovlige drift for 8 år siden 

Bedste tilgængelige teknik (BAT)  
I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse er der krav til husdyrbruget om at indføre og 
anvende BAT. Der er blandt andet krav om en maksimal ammoniakemission fra stalde og lagre. På 
Skovlyst er flere stalde indrettet med en andel af fast gulv i kombination med spaltegulv. Denne 
kombination er medvirkende til at reducere ammoniakemissionen fra staldene. Der etableret 
gyllekøling i stalden længst mod øst. Gyllekøling reducerer ammoniakemissionen fra stalden og 
varmen genbruges i de stalde hvor der er et varmebehov. De tre gyllebeholdere på ejendommen har 
fast teltoverdækning, som også medvirker til at reducere ammoniakemissionen fra gyllen. Gyllen fra 
produktionen leveres til biogas og afgasset gylle bringes retur til gyllebeholderne således, at 
næringsstofferne kan udnyttes i marken.  

Lovmæssige krav til maksimal ammoniakemission ved anvendelse af BAT er overholdt, og en række 
indretningsmæssige tiltag er indført således, at der anvendes BAT i forhold til minimering af andre 
miljøbelastninger.  

Væsentligste alternativer  
I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse er der undersøgt muligheden for at etablere en 
udvidelse. Muligheden er til stede, men ønskes ikke udnyttet på nuværende tidspunkt. Det eneste 
reelle alternativ er derfor fastholdelse af nuværende godkendelse og revurdering af denne med 
fastlæggelse af et produktionsareal. 
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2.1 Ikke-teknisk resumé af alternativer til teknologi og 
foranstaltninger og foranstaltninger ved IE-brugets ophør  
Da den eksisterende indretning indeholder tilstrækkelig teknik til at honorere lovmæssige krav til en 
ansøgning om miljøgodkendelse for husdyrbrug af denne størrelse, er der ikke overvejet alternativ 
anvendelse af teknik. 

I tilfælde af at produktionen på Kobbelhøje 10 ophører, vil stalde og lagre i overensstemmelse med 
gældende regler blive rengjort; ryddet for dyr, foder og gylle og rengjort således at bygningerne vil 
kunne anvendes til andre formål. Det vil måske være muligt at leje gylletankene ud så der kan 
opbevares gylle, afgasset gylle fra biogasanlæg, eller flydende affald til anvendelse som gødning på 
de omkringliggende marker.  
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3. Husdyrbruget og det ansøgte, beskrivelse, påvirkning 
og vurdering 

I kapitel 3 redegøres der for, hvordan husdyrbruget er indrettet og drives, og de påvirkninger af 
omgivelserne det medfører. Kapitlet indeholder også en vurdering af påvirkningerne på omgivelserne i 
forhold til de enkelte delemner samt i forhold til  
1) befolkningen og menneskers sundhed, 
2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter, 
3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, 
4) materielle goder, kulturarv og landskabet, 

En samlet konklusion ses i kapitel 5.  

Der redegøres også for forhold om ammoniak- og lugtemissionen, herunder påvirkninger af natur og 
naboer. 

Der redegøres desuden for øvrig potentiel belastning af omgivelserne fx med støj, støv, lys, skadedyr, 
transport, affald og ressourcer, som følge af husdyrbrugets drift.  

Husdyrbruget er omfattet af reglerne for IE-brug og der redegøres derfor for anvendelsen af BAT, 
herunder også i forhold til ammoniak.     

3.1 Indretning og drift af anlægget  
Husdyrbruget på Kobbelhøje 10, 7600 Struer er placeret samlet, med de ældste bygninger i midten og 
med bygningsmæssige udvidelser med omdrejningspunkt omkring foderladen. Oversigt over 
bygningernes anvendelse og de enkelte staldafsnit ses i figur 1 herunder.  

  
 Figur 1 Stalde og opbevaringsanlæg på Kobbelhøje10, 7600 Struer.  

Det ansøgte indeholder uændret produktionsareal i forhold til nudrift. Der ønskes en øget fleksibilitet 
mellem antallet af producerede dyr og deres vægtinterval, for både smågrise og slagtesvin (polte til 
salg). Bygning 9 er en smågrise- og farestald som er etableret i 2016, og er forskellen i 
produktionsareal mellem nudrift og driften for 8 år siden.  

Oplysningerne fremgår af husdyrgodkendelse.dk og navngivningen i nedenstående referer til 
ovenstående figur. 
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Stald  Dyretype og staldsystem  Produktionsareal (m2)  

8-årsdrift  

 2010 

Nudrift  

2016 

Ansøgt 

2020  

3 Poltestald 1 Søer, diegivende. Kassestier, delvist spaltegulv 

Slagtesvin. Drænet gulv + spalter 

160 

360 

160 

360 

160 

360 

4 Farestald Søer, diegivende. Kassestier, delvist spaltegulv 1075 1075 1075 

5 Gl. klimastald- 

buffer 

Smågrise. Drænet gulv + spalter 

Smågrise. To-klimastier, delvist spaltegulv 

55 

475 

55 

475 

55 

475 

6 Poltestald 2 Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50-75 % fast gulv 

Slagtesvin. Drænet gulv + spalter 

600 

795 

600 

795 

600 

795 

7 Klimastald Smågrise. To-klimastald, delvist spaltegulv         150      150   150 

8 Løbe-

Drægtighedsstald 

Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvist spaltegulv 

Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvist 

spaltegulv 

2600 

        730 

2600 

730 

2600 

730 

9 Klima- og 

farestald 

Søer, diegivende. Kassestier, delvist spaltegulv 

Smågrise. To-klimastald, delvist spaltegulv 

 

 

565 

1345 

565 

1345 

SUM  7000 8910 8910 

Tabel 1. Dyretype, staldsystem, produktionsareal og miljøteknologi. 

På ejendommen findes tre gyllebeholdere, der også ses på figur 1. Der er ikke gødningsopbevarings-
anlæg til fast gødning.  

Nudriften er beregnet ud fra den nuværende lovlige drift i henhold til den eksisterende 
miljøgodkendelse af 29. september 2010 og 2. tillæg af den 30. marts 2016 efter §12 i 
husdyrbrugloven. 8 års driften er opgjort som ansøgt drift i 2010. I godkendelsen fra 2010 og i 
tillægget fra 2016 er det angivet at ”8 løbe-drægtighedsstald” er indrettet med individuel opstaldning. 
Dette er ikke korrekt. Drægtighedsafdelingen er indrettet med L-stier med enkeltboks pr so, hvor 
søerne går løse, med en boks hvor de kortvarigt kan fikseres i forbindelse med brunstkontrol, 
vaccination mm. Søerne benytter også boksen i forbindelse med fodring.  

I tillæg 2 til miljøgodkendelsen er der i skema 79310 anvendt dyretype/gulvtypen ”Søer, golde og 
drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv” med en ammoniakemission på 1,3 kg NH3-N/m2, 
og en lugtemission på 12 OU E / (m² /s) hhv. 9,9 LE/(m²/s). I stedet burde være anvendt ”Søer, golde 
og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv” som har en lavere emission for både ammoniak og lugt 
(1,2 kg NH3-N/m2, og en lugtemission på 7,1 OU E / (m² /s) hhv. 5,9 LE/(m²/s)). Dyretypen ”Søer, 
golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv” er anvendt i skema 222792 i ansøgt drift, nudrift og i 
driften for 8 år siden.  

Gyllebeholder  Opførelses 

år  

Kapacitet 

(m3)  

Overfladeareal 

(m2)  

NH3-effekt  

1. Gyllebeholder  1981 2.000  409  Teltoverdækning 50% reduktion NH3-N 

2. Gyllebeholder  1991 3.000  517  Teltoverdækning 50% reduktion NH3-N 

3. Gyllebeholder  2001 2.800  559  Teltoverdækning 50% reduktion NH3-N 

I alt    7.800  1485    

Tabel 2 Opbevaringslagre til husdyrgødning.  

Der sker ikke ændringer i opbevaringsanlæggene med det ansøgte.  

Husdyrgødningsbekendtgørelsens gældende regler om opbevaringskapacitet dækkes ved 
supplerende lejeaftaler på eksterne gyllebeholdere.  

3.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde  
Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med denne miljøgodkendelse.  
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3.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug  
Produktionen på Kobbelhøje 10, 7600 Struer er en selvstændig enhed, med sohold der pt. drives som 
opformeringsbesætning, til opformering af avlsdyr, polte til salg til andre besætninger. Galtgrise 
sælges ved fravænning og nogle polte sælges ved 30 kg. Polte sælges ved forskellig vægt og alder.  

Produktionen på Kobbelhøje 10, 7600 Struer er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med 
ansøgers øvrige husdyrbrug. Det må konkluderes at der ikke er samdrift med andre husdyrbrug, og at 
det ansøgte, derfor skal vurderes alene i forhold til påvirkning af omgivelserne.  

3.4 Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed  
Ejendommen Skovlyst, Kobbelhøje 10, 7600 Struer er placeret i et område der i Kommuneplanen er 
udpeget som særlig værdifulde landbrugsområder. Særligt værdifulde landbrugsområder er primært 
forbeholdt jordbrugserhvervene, hvor de jordbrugsmæssige interesser skal varetages. 

Området omkring ejendommen er et relativt fladt terræn 
mellem Kobbelhøje mod syd og Bjergene mod nord.  

Syd for ejendommen er der et relativt stort 
plantage/skovområde. I Kommuneplanen er der udpeget 
et område nord og øst for ejendommen,hvor skovrejsning 
er ønsket. 

Ejendommen ligger på grænsen til Lemvig Kommune 
(mod vest) og i Lemvig kommunes Kommuneplaner der 
umiddelbart vest for ejendommen udpeget et område 
hvor skovrejsning er uønsket. 

Nord for ejendommen hæves terrænet omkring Bjergene, 
som er fredede gravhøje.  

De fredede 
gravhøje ved Kobbelhøje er sammen med flere fredede 
gravhøje vest og syd for ejendommen udpeget som 
”kulturarvsarealer” af Slots- og Kulturstyrelsen. Disse 
arealer er ikke fredede, men kan rumme fredede 
fortidsminder, eksempelvis fredede gravhøje. 
Gravhøjene syd for ejendommen indgår i et område 
med bevaringsværdigt kulturmiljø omkring Oldtidsvejen. 
Langs Broholmvej, fra Skodborgvej og mod sydøst til 
den sydvestlige del af Venø Bugt (sydvest for 
dæmningen) er der et område udpeget som 
”Kulturhistoriste bevaringsværdier”. 

 
Området 
øst for 

ejendommen, mellem Kobbelhøje og Venø Bugt er et 
større område udpeget som ”Bevaringsværdige 
landskaber” med ”Geologiske bevaringsværdier” som 
er en del af en større udpegning af ”Større 
sammenhøngende landskaber”.  

Ejendommen ligger indenfor ”skovbyggelinien” i forhold 
til skovområdet syd for ejendommen.  

Der er begrænset indsigt til husdyrbruget, dels på 
grund af de lukkede bygninger, dels fordi bygningerne 
ligger samlet med facader ud mod, og langs vejen. 
Dertil kommer at der ved de fleste nabobeboelser er træer og hegn der slører udsigten til Skovlyst. 

Ejendommens placering i forhold til omkringliggende natur ses i afsnit 3.5.1. 
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 Generelle afstandskrav  
Afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 og 8 skal vurderes i forhold til nye husdyranlæg og gødnings- 
og ensilageopbevaringsanlæg, samt udvidelser og ændringer, der medfører forøget forurening. Da der 
ikke etableres yderligere anlæg, og ændringen i husdyrholdet alene sker i eksisterende lovligt opførte 
bygninger skal der ikke foretages vurdering i forhold til de generelle afstandskrav. 

3.5 Ammoniakemission   
I skema 222792 i www.husdyrgodkendelse.dk  er anlæggets samlede ammoniakemission beregnet. 

 
Figur 5. Ammoniakemission fra stalde og lage på Kobbelhøje 10 

 Naturpunkter   
Ammoniaktab fra stalde, lagre, og tab i forbindelse med udbringning af husdyrgødning er en af de væ-
sentlige trusler mod næringsfattige naturtyper fordi hurtigvoksende arter udkonkurrerer de karakteris-
tiske arter, der trives i et næringsfattigt miljø.  

I bilag 3 ses kortmateriale der viser placering af omkringliggende kategori 1-3 natur samt, hvortil der er 
regnet kvælstofdeposition som følge af ammoniakemission fra anlægget på Kobbelhøje 10. 

Kategori 1-natur  
Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte1 ammoniakfølsomme Natura 2000- naturtyper, som 
indgår i udpegningsgrundlaget for Internationalt Naturbeskyttelsesområder og er kortlagtaf 
Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen, samt § 3-beskyttede heder og overdrev 
indenfor Natura 2000 områder. 

Nærmeste Natura 2000 område er Natura 2000 område nr. 224 ”Flynder Å og heder i Klosterhede 
Plantage”. Det nærmeste område ligger ca. 4,5 km vest for Kobbelhøje 10. Ca. 5,5 km nord for 
ejendommen ligger Natura 2000 område nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 
Agerø”. 

Der er i husdyrgodkendelse.dk i skema 222792 beregnet kvælstofdeposition til disse naturområder, 
som følge af ammoniakemissionen fra stalde og lagre på Kobbelhøje 10.  

Beregningerne i skema 222792 viser, at produktionen på ejendommen ikke vil medføre påvirkning 
med kvælstof til de nærmeste naturområder omfattet af Kategori 1, som følge af ammoniakemission 
fra ejendommen.  

Kravet til maksimal total kvælstofdeposition til Kategori 1-natur afhænger af antallet og størrelsen af 
andre husdyrbrug inden for en vis afstand (kumulationsmodellen). Det skrappeste krav, der kan stilles 
jf. § 26 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er 0,2 kg N/ha/år i total deposition. Beregningen i 
ansøgningen viser en totaldeposition af kvælstof på 0,0 kg N/ha/år, som følge af ammoniakemission 
fra stald og lager. Det lovfastsatte krav til kvælstofdeposition i kategori 1-natur er således overholdt. 
Da der ikke er en påvirkning, er der ikke kumulation med andre ejendomme i naturpunktet. 

Kategori 2-natur  
Kategori 2 natur er nærmere bestemte2 ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende udenfor 
Internationale Naturbeskyttelsesområder, f.eks. større heder og overdrev. 

Det er beregnet i Skema 222792, at der totalt er en kvælstofbelastning på 0,3 kg N/ha/år som følge af 
ammoniakemission fra staldanlægget. Det lovfastsatte krav på maksimalt 1 kg N/ha/år i total 
kvælstofdeposition til kategori 2-natur er således overholdt. 

 
1 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 2 punkt 1 (Bek. nr. 1261 af 29. november 2019). 
2 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 2 punkt 2 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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Kategori 3-natur – herunder ammoniakfølsom skov 
Kategori 3 natur er ammoniakfølsom natur, der ikke er omfattet af kategori 1 eller 2, det vil jf. 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen sige visse naturområder beskyttet efter § 3 i 
Naturbeskyttelsesloven1: heder, moser, overdrev, samt ammoniakfølsomme skove, men ikke enge, 
søer og vandløb. 

Krav til kvælstofdepositionen til kategori 3-natur er således, at kommunen kan tillade en 
merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg 
N/ha. Da ansøgt drift er uændret i forhold til nudrift er der ikke en meremission af ammoniak fra 
anlægget og derfor heller ingen merdeposition i forhold til nudrift.  

I forhold til driften for 8 år siden er der en øget ammoniakemission på 829 kg NH3-N pr år, en 
forøgelse på ca. 9 %. Denne øgede ammoniakemission skyldes etablering af smågrise/farestald 
(bygning 9) i 2016. For de omkringliggende naturområder beregnes den højeste merdeposition til 0,1 
kg N/ha/år, og en totaldeposition på 1,1 kg N/ha/år. 

Det vurderes på den baggrund at der ikke skal stilles yderligere krav til kvælstofdepositionen til 
omkringliggende natur omfattet af kategori 3. 

Øvrig natur og bilag IV arter 
Søer, engområder og vandløb er ikke omfattet af lovfastsatte krav til kvælstofdeposition, men de er 
beskyttede efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven, dvs. der ikke må foretages tilstandsændringer i 
naturområdet. Idet der ikke sker en merdeposition af ammoniak fra det ansøgte, til de 
omkringliggende naturområder, vurderes det, at det ansøgte ikke vil kunne medføre tilstandsændring 
af naturområderne. Dermed vurderes det at der ikke er krav om ansøgning om dispensation fra 
Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter 
listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse 
skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og ynglesteder ikke 
beskadiges eller ødelægges, også uden for de udpegede habitatområder. Det indebærer blandt 
andet, at dyrenes yngle- og rasteområde ikke må beskadiges eller ødelægges, og at plantearterne 
ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges.  

Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade arter eller 
bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- og 
rasteområder for bilag IV-arterne.  

Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra en bredere økologisk 
forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- 
og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af 
yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau. Følgende arter kan tænkes at 
forekomme i Struer kommune: 

• spidssnudet frø 

• stor vandsalamander 

• strandtudse 

• odder 

• birkemus 

• markfirben 

• ulv 

• flagermus (vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, langøret- og brunflagermus)  

 Afsætning af kvælstof til nærliggende natur  

Vurdering af påvirkningen på biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-
natur samt bilag IV-arter.  
Den ansøgte drift er uændret i forhold til nudrift og der er derfor ikke en øget ammoniakemission fra 
anlægget. Alle kriterier til kvælstofdeposition på naturområder, som følge af ammoniakemissionen fra 
stalde og lagre er overholdt.  

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) 
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Der er en lille øget belastning i forhold til driften for 8 år siden, men da den fremtidige drift er det 
samme som den nuværende drift er der ikke en øget belastning af den omkringliggende natur. 

Der etableres ikke nyt byggeri og der er ikke en merdeposition til naturområderne i forhold til nudrift.  
Den ansøgte drift medfører derfor ikke en merbelastning i form af kvælstof til de omkringliggende 
naturområder. På denne baggrund vurderes at, at hverken kategori 1, 2 og 3 natur, de øvrige 
nærmest beliggende naturarealer beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven eller registrerede arter 
vil blive påvirket væsentligt af ændringen. 

Det vurderes, at projektet vil have en neutral effekt og vil ikke forringe levevilkårene for dyre- og 
plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. 

3.6 Lugtemission 
Lugtemissionen er beregnet i Skema 222792 i www.husdyrgodkendelse.dk, ud fra oplysninger om den 

ansøgte husdyrproduktion. Der beregnes antal lugtenheder ud fra det valgte staldsystem og antal m2 

produktionsareal. Dette omregnes til en geneafstand, inden for hvilken der kan forventes væsentlige 

lugtgener.  

Grænseværdierne for lugt er forskellige i forhold til, i hvilket område omkringboende er bosiddende. 

Omkringboende Grænseværdi, odour units pr m3 (OUE/m3) 

Byzone 5 

Samlet bebyggelse 7 

Enkeltbolig i landzone 15 

Tabel 3. Grænseværdier for lugt for omkringboende 

Landzone betegnes som landbrugets erhvervsområde, og ejendomme beliggende i landzone skal 

kunne tåle større lugtgener fra husdyrbrug end boliger beliggende i f.eks. byzone.  

De fastsatte lugtgenekriterier tager udgangspunkt i en normalfordelingskoefficient på 95 %, hvilket 

angiver, at indenfor 95 % af tiden vil de angivne lugtgenekriterier være overholdt. Dette skyldes, at der 

i fastsættelse af lugtgenekriterierne ikke kan tages højde for ekstreme vind- og vejrforhold, som vil 

kunne medføre en påvirkning som er større end lugtgenekriteriets grænser.  
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Figur 6. Samlet resultat af lugtberegningen i skema 222792 

Der er ikke planlagt fremtidig byzone- eller sommerhusområde inden for den beregnede geneafstand 

for husdyrbruget eller 300 m fra husdyrbruget. 

Konsekvenszonen for lugt er i Skema 222792 beregnet til 1364 m. 

 Kumulation til naboer 
Der er ikke indregnet kumulation fra andre husdyrbrug i forhold til lugtgene for omkringboende.  

 Lugtgener for omboende  

Vurdering i forhold til menneskers sundhed/gene 
Produktionen på Kobbelhøje 10 har ikke direkte eller indirekte væsentlig indvirkning på befolkningen 
og menneskers sundhed. Produktionen på Kobbelhøje 10 overholder alle lovmæssige krav til afstand 
til omkringboende i forhold til at minimere eventuelle lugtgener for omkringboende.  

I forbindelse med uændret produktion i eksisterende bygninger er der en uændret lugtemission fra 
produktionen.  

Den vægtede afstand til omkringboende er længere end den beregnede geneafstand for produktionen 
på Kobbelhøje 10 og krav fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vedrørende lugtgene for 
omkringboende er overholdt. 
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3.7 Øvrige emissioner og gener 
Ud over lugt og ammoniakemission kan der fra et husdyrbrug være gener fra støj, støv, 
fluer/skadedyr, lys, transporter. Desuden kan energiforbruget til produktionen påvirke klimaet. I dette 
afsnit beskrives disse emner i forhold til belastning for omgivelserne. 

 Støj og støjgener 
På ejendommen er der følgende støjkilder:  
- Ventilatorer på alle staldbygninger  
- Foderanlæg inkl. siloanlæg, male/blandeanlæg koncentreret i området omkring kornsiloer og 
foderladen  
- Transporter med foder, dyr og gylle 

Foderanlægget er placeret indendørs i foderladen, hvilket minimerer eventuelle støjgener udenfor 
ejendommen. Med de to nye kornsiloer er der etableret en kopelevator fra læssegraven til siloerne, 
hvilke medfører langt mindre støj end ved indblæsning af korn.  

Ventilationen kører i døgndrift for at sikre et optimalt klima for grisene i staldene. 
Ventilationsmotorerne sidder indendørs, hvilket minimerer støj udenfor bygningerne. 

Adgangsveje og transporter til og fra ejendommen, er tilrettelagt på en måde der søger at minimere 
adgangen til ejendommen og som sikrer let adgang til af og pålæsning af dyr, af og pålæsning af korn 
og foder samt af og pålæsning af gylle til og fra biogasanlæg. 

Der er ikke foretaget vejledende støjberegninger. 

Vurdering i forhold til menneskers sundhed/gene 
Det vurderes, at støj fra ejendommen ikke er og ikke forventes at være til væsentlig gene for de 
omkringboende da nærmeste nabobeboelse ligger ca. 450 m vest for ejendommen hhv. 460 m øst for 
ejendommen. Alle stalde er forsynet med mekanisk ventilation og alle motorer er placeret indendørs. 

Transport til og fra Kobbelhøje 10 passerer forbi Kobbelhøje 6, dog med lav fart. 

 Støv og støvgener  
De væsentligste støvkilder fra produktionen på Kobbelhøje 10, 7600 Struer er: 
- Transporter til og fra Kobbelhøje 10 ad grusvej fra Kobbelhøje 6  
- Rensning af korn 
- Male/blandeanlæg til foder  
- Udfordring 

For at reducere gener fra støv fra transporter på den del af grusvejen der ligger nærmest Kobbelhøje 
6, strøs der med salt for at binde støvet. 

Med henvisning til god landmandspraksis foregår transport til og fra bedriften under hensynsfuld 
kørsel for at begrænse støvgener. Alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og 
udkørsel således, at omgivelserne påvirkes mindst muligt. 

Der er etableret lovpligtig overbrusning i flere stalde og i løbe- drægtighedsstalden er der etableret 
højtrykskøling. Begge dele er med til at reducere støvmængden fra produktionen. 

Med ovenstående tiltag for at reducere støvgener, vurderes det at der ikke vil forekomme væsentlige 
støvgener fra produktionen på Kobbelhøje 10.   

Vurdering i forhold til menneskers sundhed/gene 
Med ovenstående tiltag for at reducere støvgener, vurderes det at der ikke vil forekomme væsentlige 
støvgener fra produktionen på Kobbelhøje 10.   

 Lys og lyspåvirkninger 
På Kobbelhøje 10 er der etableret udendørs belysning ved læsseramper. Lamperne tændes og 
slukkes manuelt. Der er en læsserampe i den østlige gavl af den nordligste stald (6 Poltestald 2) og i 
den vestlige gavl af den sydligste stald (9 Klima- og farestald). 

Den østlige stald (8 Løbe- drægtighedsstald) er indrettet med ovenlys i kip og med store 
vinduespartier i gavlene. Der er lys i stalden indenfor tidsrummet 6-22. 
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Det vurderes at lys fra husdyrholdet ikke vil være til gene for omkringboende og trafik. Der kan 
forekomme gene for de nærmeste naboer i begrænset omfang i forbindelse med transporter til og fra 
ejendommen. Genen vil primært opstå i vinterhalvåret i de mørke timer men vil være af yderst kort 
varighed i forbindelse med forbikørsel. Det vurderes på den baggrund at genen ikke vil være 
væsentlig. 

Vurdering i forhold til landskabet 
Med placeringen af lyskilderne og den begrænsede indsigt til produktionen, samt tidsrummet for at lys 
er tændt, vurderes at lys fra husdyrholdet ikke vil være til gene for omkringboende og trafik. Lys fra 
produktionen vil ikke påvirke landskabsoplevelsen væsentligt.  

 Skadedyr 
Skadedyr og fluer bekæmpes efter gældende regler. I staldene er der katte til bekæmpelse af mus og 
rotter. Udendørs er der abonnement Mortalin. Døre og porte holdes i videst muligt omfang lukket for at 
hindre mus og rotter i at komme ind i stalde og foderlade. Udenomsarealerne holdes ryddet for at 
sikre mod rotter og mus i nærområdet. Der er særligt fokus på renholdelse omkring siloer om 
mindskning af foderspild, for ikke at tiltrække rotter og mus.  

Efter behov og særligt i sommerperioden, anvendes rovfluer i gyllekanaler. Der anvendes rovfluer for 
at minimere bestanden af fluer i besætningen, og derved mindske risikoen for gener med fluer for 
omkringboende.  

Med ovenstående tiltag opleves ikke væsentlige gener på ejendommen og det vurderes at 
produktionen ikke giver anledning til væsentlige gener med skadedyr for omkringboende. 

Vurdering i forhold til gener og menneskers sundhed  
Rotter og mus forebygges og bekæmpes effektivt ved at opretholde en god hygiejne ud og inden 
suppleret med katte i staldene og abonnement hos Mortalin. Efter behov og særligt i sommerperioden, 
anvendes rovfluer i gyllekanaler. Med ovenstående tiltag opleves ikke væsentlige gener på 
ejendommen og det vurderes at produktionen ikke giver anledning til væsentlige gener med skadedyr 
for omkringboende. 

 Transporter 
Alle transporter til og fra Kobbelhøje 10 foregår ad samme indkørsel via Kobbelhøje. Adgang til de tre 
boliger der er placeret sydligst på ejendommen, samt til forrum og personalefaciliteter foregår fra 
indkørslen mod øst og øst om den østligste bygning. Foder og korn tippes af i korngrav i foderladen 
(bygning 12). Flytning af grise sker med traktor og vogn ved læsseramper ved den vestlige gavl af 
bygning 9 klima- og farestald og ved den østlige gavl af den nordligste bygning (Bygning 6/7) 
umiddelbart ved indkørslen til ejendommen. Ved salg af polte og levering af slagtesvin, anvendes 
læsserampen ved den nordligste bygning. Afhentning af gylle til biogas sker ved fortanken placeret 
syd for den vestligste af ejendommens tre gyllebeholdere. Gylle retur fra biogasanlægget leveres 
direkte i de tre gyllebeholdere. Der er mulighed for at køre rundt om bygning 6/7, samt mulighed for at 
vende vest for maskinhus /syd for den vestligste gyllebeholder. 

Døde dyr afhentes på særskilt plads nord for krydset mellem Kobbelhøje og Broholmvej. Her er der 
etableret afskærmede faciliteter til opbevaring og afhentning af døde dyr. Pladsen er etableret så de 
døde dyr ligger i skygge og delvist skjult for forbipasserende. Samtidig er der god adgang for DAKAs 
biler til afhentning af dyrene. 



 

18  

  

Transporter – tung transport Antal pr år 
nudrift 

Bemærkninger 

Polte og smågrise fra ejendommen 150-200 3-4 transporter pr uge 

Slagtesvin til slagtning 52 Hver uge 

Søer til slagtning 52 Hver uge 

Afhentning af døde dyr 100-150 2-3 gange om ugen 

Foder (eksklusiv korn i høst) 100-120 Ca. 2 pr uge 

Gylle til biogas 350-420 Ca. 8 læs pr uge 

Udbringning gylle 200-250 
Udbringes i sæson forår/efterår afhængig af 
markplan/afgrødevalg 

Affald 26 Hver 14. dag 

Øvrige transporter  52 Ca. en om ugen 

I alt 1080-1325 20-26 transporter pr uge – 4-5 pr dag 

Tabel 4 Oversigt over antal tunge transporter til og fra Kobbelhøje 10 

Ud over ovenstående er der transport med privatbiler; medarbejdere, dyrlæge, konsulenter, sæd, mm. 

Transporter af grise med traktor og vogn foregår primært indenfor almindelig arbejdstid mellem kl. 
7.00 og 18.00, der kan forekomme enkelte undtagelser. 

Transporter med foder og gylle kan også foregå udenfor ovenstående tidsrum. Disse transporter 
planlægges af hhv. biogas og foderfirma.  

Transport af korn i høst samt udbringning af gylle fra gyllebeholdere sker i koncentrerede perioder.  

For at reducere gener fra støv fra transporter på den del af grusvejen der ligger nærmest Kobbelhøje 
6, strøs der med salt for at binde støvet. 

Vurdering i forhold til befolkningen, menneskers sundhed og klima  
I ved godkendelse af uændret drift i eksisterende bygninger, vil antallet af transporter være uændret i 
forhold til i nudrift. Det ansøgte vurderes ikke at få en øget påvirkning af det omkringliggende miljø, 
herunder befolkningen, menneskers sundhed og klima i forhold til nudrift. 

Der er iværksat tiltag for at reducere gener fra støv fra grusvejen i forbindelse med transporter og 
transporterne, uændrede i forhold til nudrift, vurderes ikke at være til væsentlig gene for 
omkringboende.  

3.8 Reststoffer, affald og naturressourcer  
I dette afsnit beskrives husdyrbrugets håndtering af reststoffer og affald samt anvendelsen af 
naturressourcer.  

Begrebet reststoffer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag I, B, pkt. 8 skal forstås som en del 
af det almindelige affaldsbegreb, og angår tilbageværende rester af de stoffer, bl.a. kemikalier, 
rengørings-, behandlings- og sprøjtemidler samt olie-, benzin- og medicinrester mv., som opbevares 
på anlægget og/eller anvendes i produktionen. Regler om klassificering, opbevaring og bortskaffelse 
af de pågældende reststoffer fastlægges i den almindelige affaldslovgivning, herunder i reglerne om 
farligt affald, og i kommunale affaldsregulativer. 

 Døde dyr 
Døde dyr afhentes på særskilt plads nord for krydset mellem Kobbelhøje og Broholmvej. Her er der 
etableret afskærmede faciliteter til opbevaring og afhentning af døde dyr. Pladsen er etableret så de 
døde dyr ligger i skygge og delvist skjult for forbipasserende. Samtidig er der god adgang for DAKAs 
biler til afhentning af dyrene. 

Den valgte placering af døde dyr vurderes at give mindst mulig gene for omkringboende i forhold til 
synlighed og transporter. 

Placeringen ses på oversigtskortet i bilag 4. 
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 Affald 
Affald sorteres jf. kommunens affaldsregulativ og affald der kan genanvendes transporteres til 
genbrugspladsen.  

Restaffald opbevares i containere der tømmes hver 14. dag af godkendt renovatør, pt NVF-renovation 
(Lemvig Beton/Lemvig vognmandsforretning).  

For IE-brug skal affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages. Heraf fremgår det at 
affaldsforebyggelse og -håndtering skal, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:  

• Affaldsforebyggelse  

• Forberedelse med henblik på genbrug 

• Genanvendelse 

• Anden nyttiggørelse 

• Bortskaffelse 

Husdyrbruget ønsker at minimere affald som følge af produktionen på Kobbelhøje 10. Der sorteres 
affald til genbrug således, at mængden af restaffald minimeres.  

ikke-genanvendeligt farligt affald 
Ikke-genanvendeligt farligt affald afleveres på genbrugspladsen jf. affaldsregulativets §§ 11 og 12.3. 
Ikke-genanvendeligt farligt affald omfatter: 

• Spraydåser 

• syre- og baserester 

• asbest, støvende 

• PCB-affald 

• tungmetalholdigt affald 

• materialer fra sandfang indeholdende farlige stoffer 

• forurenet jord kategoriseret som ikke genanvendeligt farligt affald 

• slam fra vandværker i spildevandsanlæg, indeholdende farlige stoffer  

• olieaffald  

• klude med olierester  

• kattegrus med olierester  

• medicinaffald 

Klinisk risikoaffald  
Klinisk risikoaffald som skalpeller og kanyler, opbevares i særskilt boks og afleveres på 
genbrugspladsen jf. gældende regler i affaldsregulativets §§ 11 og 12.3.  

Vurdering i forhold til affald 

Det vurderes at der på ejendommen sorteres og bortskaffes affald i forhold til gældende regler.  

 Olie- og kemikalier 
På ejendommen opbevares råolie og spildolie i tønder. Farligt affald i form af oliefiltre og spildolie 
medtages af servicevogn ved service af maskiner. Hvis der foretages olieskift i maskinhuset, 
opbevares spildolie i 200 l tønde. Der er ingen kemiaffald, evt. kemirester i form af vaskevand i 
sprøjte, udbringes på lovligvis på afgrøderne.  

Olie og kemikalier opbevares i maskinhus og i kemi rum. Tønder med olie til maskiner opbevares i 200 
l tønder. I maskinhuset er der en dieselolietank op 4000 l placeret på betongulv med en opkant. I 
teknikrum i svinestald er der fyringsolietank på 1500 l fra 2007. 

 Energiforbrug  
Renere teknologi er et bærende element i Husdyrloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som land-
mand kan man både selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi bl.a. 
ved at stille krav, når der købes ind.  

Elektricitet anvendes til ventilation, foderblander, fodringsanlæg, belysning og ikke mindst til drift af 
gyllekølingsanlægget. El-forbruget ligger på ca. 740.000 kWh pr år inkl. 3 boliger på ejendommen. Der 
er på ejendommen egen vandboring og der bruges el til pumpen, derfor kan el-forbruget variere en del 
afhængig af vandingsbehovet i marken det enkelte år.  
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Forbrug af dieselolie i er primært til markdriften. 

Energibesparende foranstaltninger:  
Ventilationen i alle stalde er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at 
ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene og elforbruget.  

Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv 
svineproduktion, anvendes der således BAT (delvis lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af 
ventilatorer, temperaturstyring der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der 
ikke er behov for ret stor ventilation).  

Efter hvert hold svin vaskes ventilatoren i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar.  

Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget. I de fleste staldafsnit er 
der undertryksventilation, som er mere strømbesparende end fx ligetryksventilation. Der er 
ligetryksventilation i 3 og 4.  

Der er opsat lavenergi lysstofrør i de nye stalde (bygning 8 og 9). I forbindelse med løbende 
udskiftning af lysstofrør i øvrige stalde udskiftes til lavenergi lysstofrør. Lyset i staldene er tændt efter 
behov og styres af foderstyringssystemet. Der er lys i staldene i ca. 10 timer i døgnet i vinterhalvåret 
og ca. 2 timer i døgnet i sommerhalvåret. Tidsrummet kan dog variere.  

Staldene opvarmes ved hjælp af varmegenvinding fra gyllekølingen i løbe-/drægtighedsstalden.  

Vurdering i forhold til klima 
Det vurderes, at der med de anvendte energibesparende tiltag, aktivt søges at reducere 
energiforbruget i produktionen. Dermed bedrages der til at minimere påvirkningen af klimaet, som 
følge af reduceret el-forbrug. 

 Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen  
Drikkevand til dyrene forsynes fra egen boring (boring 53.805 (GEUS)) placeret øst for ejendommen, 
ved siden af tilkørselsvejen.  

 

Figur 7. Placering af vandboring 

Det samlede vandforbrug pr. år varierer i forhold til antal polte der produceres da poltenes 
vægtinterval varierer. Forbruget er ca. 20.000 m3 om året. 

Der er i forbruget indregnet drikkevandsspild og vand til vask af stalde. Smågrisestalde, slagtesvine-
/poltestalde og farestalde vaskes efter hvert hos grise. Staldene iblødsættes inden vask med 
højtryksrenser med koldt vand. 

Drikkenipler er placeret over krybbe og til supplerende vandtildeling er der opsat drikkekopper, begge 
dele er med til at minimere vandspild. 

Vand 
Staldene er indrettet så drikkevandsspild minimeres. Vandforsyningsstrenge gennemgås en gang 
årligt for at sikre tilstrækkeligt vedligehold. Dagligt opsyn med dyrene sikrer akut opståede problemer 
med vandforsyningen opdages og repareres hurtigt. 

Ejendommen er placeret i område kategoriseret som Nitratfølsomt Indvindingsområde og indenfor 
Struer/Lemvig Kommuners indsatsområde for nitrat i drikkevand. Det vurderes dog at være uden 
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betydning, da al produktions foregår i bygninger og lagre er opført i materiale der er uigennemtræn-
gelige for fugt, og derved mindskes risikoen for jordforurening.  

Vaskevand fra vask af stalde ledes til gyllebeholder og håndteres som gylle/husdyrgødning. Der er 
ikke processpildevand fra husdyrproduktionen. Vand fra produktionen har derfor ikke potentielle 
skadelige virkning på overfladevand (søer og åer). De generelle regler sørger for at minimere risikoen 
for forurening af vandressourcen.  

3.9 BAT - Ammoniakemission   
I ansøgningsskema 222792 i www.husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af den 
vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse 
af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og 
beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om 
en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi 
per dyr på en given gulvtype. 

For drægtighedsstalden i bygning 8 er forudsætningen, at BAT er fastlagt i tidligere miljøgodkendelse, 
nemlig 2. tillæg meddelt den 30. marts 2016 til miljøgodkendelsen for Kobbelhøje 10, 7600 Struer. Alle 
øvrige staldafsnit/produktioner er indsat som eksisterende stalde. 

I bygning 8 er der etableret gyllekøling i kanaler med linespil i området med løsgående drægtige søer 
på delvist spaltegulv. Beregning af gyllekølingens effekt ses i bilag 2. 

Ejendommens tre gyllebeholdere har fast overdækning og indgår i ansøgningen som eksisterende 
lager, hvor BAT er fastlagt i tidligere miljøgodkendelse. 

  
Figur 8. Samlet BAT-beregning og ammoniakemission  

Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 9.883 kg N/år og den faktiske 

ammoniakemissionen er beregnet til 9.883 kg N/år, dermed er det vejledende emissionsniveau 
overholdt med 0 kg N/år.   

 Begrænsning af ammoniakemission  

Vurdering i forhold til menneskers sundhed og luft 
Reglerne for krav til maksimal ammoniakemission fra stalde og lagre er overhold. Staldene er flere 
steder indrettet med delvist fast gulv og spalter, der reducerer ammoniakemissionen i forhold til fuldt 
drænet gulv. Der er etableret gyllekøling i drægtighedsstalden, og varmen herfra genbruges i 
staldafsnit med varmebehov. På de tre gyllebeholdere er der etableret fast teltoverdækning, der 
reducerer ammoniakemissionen fra gyllebeholderne.  Dermed anvender husdyrbruget i tilstrækkelig 
grad BAT for at reducere ammoniakemissionen fra stalde og lagre. 

De BAT-krav, der stilles til husdyrbrugene, bidrager til, at målet for fald i ammoniakemissionen i DK 
nås og at den sundhedspåvirkning ammoniak afstedkommer dermed imødegås. Når 
ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af 
ammoniakfølsom natur. 

 BAT - Råvarer, energi, vand og management   
I forhold til BAT-konklusionerne er der en række tiltag ud over reduktion af ammoniakemissionen, der 
er BAT at indføre. En del af disse tiltag er regler som er bekendtgørelsesfastsat med særregler for IE-
brug i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17. For IE-brug er der således: 
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• krav om indførelse af miljøledelse med en formuleret miljøpolitik, miljømål og en tilhørende 
handleplan,  

• krav til oplæring af personale,  

• plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af tekniske installationer,  

• krav om beredskabsplan 

• Krav til fodring 

• Krav om energieffektiv belysning 

• Krav om at reducere støvemissioner fra anlægget 

• Krav om årlig indberetning til tilsynsmyndigheden 

I dette afsnit beskrives yderligere tiltag i forhold til anvendelse af BAT. 

Vurdering i forhold til BAT - Energi og vand 
Renere teknologi er et bærende element i Husdyrloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som 
landmand kan man både selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi 
bl.a. ved at stille krav, når der købes ind. 

Renere teknologi sigter blandt andet på: At minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer pr. 
produceret enhed. For at forbedre den generelle miljømæssige drift ift. ressourcer anvendes følgende 
BAT tiltag: 

• Fjernaflæsning af energimålere hver måned, så kan man hurtigt danne sig et overblik over 
forbruget og samtidig sikre sig mod uforudsete hændelser. 

• Drikkevandssystemet vedligeholdes således, at vandspild undgås  

• Drikke nipler er placeret over krybbe og for supplerende vandtildeling er der opsat 
drikkekopper i de fleste stalde, for at minimere vandspild. 

• Ved vask af i den nye stald med smågrisestald og farestald (bygning 9) anvendes 
iblødsætning inden højtryksrensning med koldt vand, hvilket reducerer vandforbruget.  

• Der anvendes koldt vand til vask af stalde, hvilket reducerer energiforbruget. 

• Der anvendes energibesparende belysning i videst muligt omfang, og prioriteres i forbindelse 
med udskiftning af lyskilder (udskiftning til LED lys).  

• Jævnlig gennemgang af vand og fodersystemer for at opdage og reparere evt. lækager 
hurtigst muligt 

• Renholdelse og vedligeholdelse af anlæg og maskiner således, at de altid fungerer optimalt 

• Fokus på at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet 

Vurdering i forhold til BAT - Management  
Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere 
teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, nærings-
stoffer, vand, pesticider osv. Således, at tabene til omgivelserne bliver så små som muligt under 
hensyntagen til produktionens lønsomhed.  

I forhold til BAT, skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel 
således, at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt. Det er på baggrund af den beskrevne drift 
vurderet, at det ansøgte projekt lever op til dette.  

Det er BAT at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over evt. indsatsområder, 
hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over 
affaldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og fakturaer fra godkendt vognmand). 

Udarbejdelse af beredskabsplan opfattes at kommunen som værende BAT idet udarbejdelsen af 
planen gør at man får vurderet og gennemtænkt forskellige former for procedurer ved diverse uheld 
således at evt. skader ved uheld kan minimeres. Der er derfor sat vilkår om, at der skal udarbejdes en 
beredskabsplan. På bedriften udarbejdes gødningsplan, der er dagligt eftersyn af anlæg mv. og 
registrering af ressourceforbrug, oplæring og uddannelse af personale mv, hyppig rengøring og der 
udarbejdes beredskabsplan. 

3.10 Grænseoverskridende virkninger 
Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden 
stat finder ansøger ikke relevant. 
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3.11 Ophør af IE-husdyrbruget 
Ophør af IE-husdyrbrug er omfattet af reglerne husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 om 
særregler for IE-husdyrbrug.  

Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurenet jord anvendelse. 

Ved ophør forstås: 

• ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget, 

• når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af 
kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i 
husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug, 

• situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt 
eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller 

• situationer omfattet af § 53, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger 
over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et 
oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en 
risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke 
kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal 
vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en 
sådan risiko. 

Med den ansøgte miljøgodkendelse er der indbygget en fleksibilitet, som forlænger levetiden af 
anlægget. Ved ophør af den aktuelle produktion på Kobbelhøje 10 er der derfor øget mulighed for 
udlejning af anlægget til fortsat drift, helt eller delvist.  

Ved totalt ophør af driften stalde ryddes for dyr og rengøres. Foderlade tømmes for foder og affekter til 
brug i husdyrproduktionen og rengøres så der ikke opstår uhygiejniske forhold. Så vidt muligt vil lagre 
til opbevaring af gylle (gyllebeholdere) søges lejet ud til opbevaring af gylle fra andre 
husdyrproduktioner, oplag af afgasset gylle eller til oplag af andet flydende affald til anvendelse til 
jordbrugsformål. Alternativt tømmes lagre til gylle. 

Bygninger og lagre er opført i materiale der er uigennemtrængelig for fugt, og derved mindskes 
risikoen for jordforurening.  
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4. Projektets direkte og indirekte virkninger for miljø, 
natur og mennesker og hvad der er gjort for at mindske 
virkningerne 

I dette afsnit redegøres for projektets direkte og indirekte virkning for miljø, natur og mennesker. 
Emissioner fra anlægget skal vurderes i forhold til netop den placering produktionen har og der skal 
redegøres for, hvilke foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og 
om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.). Ansøger kan foreslå 
egenkontrolvilkår, for at sikre efterlevelse af de foranstaltninger der træffes for at begrænse skadelige 
virkninger på miljø, natur og menneskers sundhed.  

Vurderingen i miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i beskrivelsen af det ansøgte fra kapitel 
3. 

Det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til   

1) Befolkningen og menneskers sundhed 
Produktionen på Kobbelhøje 10 har ikke direkte eller indirekte væsentlig indvirkning på befolkningen 
og menneskers sundhed. Produktionen på Kobbelhøje 10 overholder alle lovmæssige krav til afstand 
til omkringboende i forhold til at minimere eventuelle lugtgener for omkringboende.  

I forbindelse med uændret produktion i eksisterende bygninger er der en uændret lugtemission fra 
produktionen.  

Den vægtede afstand til omkringboende er længere end den beregnede geneafstand for produktionen 
på Kobbelhøje 10 og krav fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vedrørende lugtgene for 
omkringboende er overholdt. 

Det vurderes, at støj fra ejendommen ikke er og ikke forventes at være til væsentlig gene for de 
omkringboende da nærmeste nabobeboelse ligger ca. 450 m vest for ejendommen hhv. 460 m øst for 
ejendommen. Alle stalde er forsynet med mekanisk ventilation og alle motorer er placeret indendørs. 

Transport til og fra Kobbelhøje 10 passerer forbi Kobbelhøje 6, dog med lav fart.  

Med den anvendte tiltag for at reducere støvgener, vurderes det at der ikke vil forekomme væsentlige 
støvgener fra produktionen på Kobbelhøje 10. 

Med placeringen af lyskilderne og den begrænsede indsigt til produktionen, samt tidsrummet for at lys 
er tændt, vurderes at lys fra husdyrholdet ikke vil være til gene for omkringboende og trafik. Lys fra 
produktionen vil ikke påvirke landskabsoplevelsen væsentligt.  

Rotter og mus forebygges og bekæmpes effektivt ved at opretholde en god hygiejne ud og inden 
suppleret med katte i staldene og abonnement hos Mortalin. Efter behov og særligt i sommerperioden, 
anvendes rovfluer i gyllekanaler. Med ovenstående tiltag opleves ikke væsentlige gener på 
ejendommen og det vurderes at produktionen ikke giver anledning til væsentlige gener med skadedyr 
for omkringboende.  

Med ovenstående tiltag opleves ikke væsentlige gener på ejendommen og det vurderes at 
produktionen ikke giver anledning til væsentlige gener med skadedyr for omkringboende.   

2) Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,  
Produktionen på Kobbelhøje påvirker luften i forhold til ventilationsluft fra stalde. Ventilationsluften 
medfører emission af lugt og ammoniak. Der er i ansøgningsskema 222792 beregnet på 
kvælstofdeposition, som følge af ammoniakemissionen fra stalde og lagre, på nærliggende 
naturområder samt de nærmeste naturområder omfattet af kategori 1 og 2.  

Produktionen på Kobbelhøje 10 overholder alle lovmæssige krav til maksimal kvælstofdepostion på 
naturområder, som følge af ammoniakemissionen fra stalde og lagre.  

Det er vurderet at produktionen på Kobbelhøje 10 ikke vil få direkte eller indirekte betydning for Bilag 
IV-arter i området. 

3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,  
Produktionen på Kobbelhøje 10 har ikke direkte eller indirekte væsentlig indvirkning på jordarealer og 
jordbund og vand. Stalde og lagre til foder og gylle er udført i bestandige materialer, som er 
uigennemtrængelige for fulgt og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber 
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og er indrettet således at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted jf. 
husdyrgødningsbekendtgørelsens §9.  

Der føres ikke særskilt CO2/klimaregnskab for produktionen, hvorved klimapåvirkningen ikke kendes. 

Produktionen på Kobbelhøje påvirker luften i forhold til ventilationsluft fra stalde. Ventilationsluften 
medfører emission af lugt og ammoniak. Lugt fra produktionen er en kombination af mange forskellige 
kemiske forbindelser i yderst små koncentrationer.  

Produktionen på Kobbelhøje 10 overholder alle lovmæssige krav til maksimal ammoniakemission, 
samt krav til afstand til beboelse i forhold til at minimere eventuelle lugtgener for omkringboende.  

4) Materielle goder, kulturarv og landskabet,  
Med placeringen af lyskilderne og den begrænsede indsigt til produktionen, samt tidsrummet for at lys 
er tændt, vurderes at lys fra husdyrholdet ikke vil være til gene for omkringboende og trafik. Lys fra 
produktionen vil ikke påvirke landskabsoplevelsen væsentligt. 

Placering af produktionen på Kobbelhøje 10 er beskrevet i afsnit 3.4 ovenfor.  Produktion foregår i 
eksisterende bygninger og er placeret udenfor områder med kulturarv og fredning og udenfor 
landskabsmæssige udpegninger.  

5) Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4  
For produktionen på Kobbelhøje 10 er der samspil mellem 2 og 3 i forhold til ammoniakemission fra 
stalde og lagre og påvirkningen af kategori 1 og 2 natur. Samspillet medfører ikke en yderligere 
væsentlig direkte eller indirekte påvirkning. 

6) Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter 
nr. 1-5.  

Det vurderes, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse 
forurening ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget kan drives på stedet 
uden at påvirke miljøet på en måde, som er uforenelig med hensynet til miljøet. Miljø skal i denne 
sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, 
landskab, kulturhistorie og ressourceforbrug.  

4.1 Alternative løsninger   
Alternativet til ansøgning om miljøgodkendelse efter gældende regler til uændret drift i eksisterende 
bygninger er at fortsætte driften med vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse. Uden godkendelse 
efter nugældende regler er antal dyr og vægtinterval relativt rigidt og der efterspørges derfor den 
fleksibilitet som en ny miljøgodkendelse giver. Alternativet og det ansøgte har samme påvirkning på 
det omgivende miljø. 

4.2 Oplysninger om konsulenten  
Ansøgningen er udarbejdet af  

Miljø/Svinerådgiver Annette Pihl Pedersen 

SvineRådgivningen 
Birk Centerpark 24 
7400 Herning 

Tlf: 7015 1200 

Direkte tlf 96424610 
mobil tlf 4074 1030 

e-mail: app@sraad.dk 

Uddannelse:  

Agronom (1994) 

Diplomuddannelse i arealforvaltning (2006) 

Arbejdet med miljøgodkendelser/tilladelser og relaterede ansøgninger siden 2000.  

Ansat i Hedensted Kommune som sagsbehandler i perioden 1.8.2015-31.8.2020. 

mailto:app@sraad.dk


 

26  

  

5. Konklusion  

Det vurderes at husdyrbrugets beliggenhed og indretning er i overensstemmelse med gældende lov.  

Det ansøgte projekt med godkendelse af den eksisterende produktion i eksisterende bygninger, med 
en øget fleksibilitet i antal smågrise, slagtesvin og polte og deres vægtinterval, overholder kravene i 
forbindelse med en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §16a.  

BAT kravet til maksimal ammoniakemission fra stalde er umiddelbart overholdt i forhold til uændret 
produktion i eksisterende bygninger.  

Kravet maksimal lugtgene for omkringboende er umiddelbart overholdt i forhold til uændret produktion 
i eksisterende bygninger.  

Kravet til maksimal kvælstofdeposition på omkringliggende naturområder er umiddelbart overholdt i 
forhold til uændret produktion i eksisterende bygninger.  

Det vurderes, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse 
forurening ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget kan drives på stedet 
uden at påvirke miljøet på en måde, som er uforenelig med hensynet til miljøet. Miljø skal i denne 
sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, 
landskab, kulturhistorie og ressourceforbrug.  
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Bilag 1 Produktionsarealer 

Bygningernes indbyrdes placering 

 

 

 

 

 



 

28  

  

 

Den grønne/gule markering angiver bygninger med produktionsareal. Den røde markering angiver 
placering af gyllekøling i bygning 8. 
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Bilag 2 Beregning af gyllekøling 

I miljøgodkendelsen fra 2010 er der krav om at reducere ammoniakemissionen med 30% i forhold til et 
referencestaldsystem (det generelle ammoniakreduktionskrav). For at honorere dette er der etableret 
gyllekøling i 2500 m2 kanaler, der køles med 24 W/m2 med en varmepumpe med en køleeffekt på 
mindst 60 kW og anlægget skal være i drift 8760 timer pr år. Dette giver en ammoniakreduktion 
på 24,6 % regnet ud fra dagældende formel:  

Reduktion (%) = X-0,004X2, hvor X er (W/m2) 

2. tillæg til miljøgodkendelsen (2016) ophæver alle vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse og sætter 
nye vilkår til gyllekølingsanlægget: 

Vilkår 27) Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 249.660 kWh. For at nå den 
planlagte reduktion i ammoniakemissionen på 10,88 %, skal der i gennemsnit over året køles med 
mindst 11,4 W/m2. Varmepumpen skal derfor kunne levere en køleeffekt på mindst 28.50 W = 28,5 
kW 

Vilkår 28) anlægget for gyllekøling skal være i drift 8760 timer / år ved en køleeffekt på 28,5 kW. 

I vilkår 29 er der indarbejdet en fleksibilitet i forhold til driftstid og pumpestørrelse. Vilkårene i 2. tillæg 
til miljøgodkendelsen er udarbejdet i forhold til ovennævnte formel og ammoniakreduktionen er 
beregnet til 10,88%. 

I februar 2018 er formlen for beregning af ammoniakreduktionsprocenten for gyllekøling ændret til:  

Reduktion (%) = 1,66*x-0,02*x2, hvor x=W/m2, for staldafsnit indrettet med "kanaler og linespil". For 
stalde med kanaler og linespil har det vist sig at gyllekølingens effekt i forhold til reduktion i 
ammoniakemissionen er mere effektiv, hvilket afspejles i den nye formel.  

I nærværende ansøgning anvendes reduktionsprocenterne fastlagt i tidligere godkendelse/tillæg og 
den nye formel anvendes til beregning af gennemsnitlig driftstid/pumpestørrelse. 
 

Nu drift og ansøgt drift 
Forudsætninger: 
Reduktion ammoniakemission  10,88 % 
Areal med køleslanger  2.500 m2 
Køleeffekt pr m2  7,18 W/m2 (beregnet efter ny formel) 

Driftstid   8760 timer/år 

Med en pumpestørrelse på 60 kW og et areal på 2600 m2, beregnes driftstiden til 3455 timer pr år  

 

8 års drift 
Forudsætninger: 
Reduktion ammoniakemission  24,6 % 
Areal med køleslanger  2.500 m2 
Køleeffekt pr m2  19,32 W/m2 (beregnet efter ny formel) 

Driftstid   8760 timer/år 

Med en pumpestørrelse på 60 kW og et areal på 2600 m2, beregnes driftstiden til 3720 timer pr år  
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Bilag 3 Omkringliggende natur 
Kategori 1 natur 

 

 

Figur 9. Kategori 1 natur - udklip fra Danmarks Miljøportal, Arealinformation 
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Figur 10. I skema 222792 er der regnet kvælstofdeposition til nedenstående kategori 1 – naturpunkter 

(grønne markeringer. 

Kategori 2 natur 

 

Figur 11. Kategori 2 natur - udklip fra Danmarks Miljøportal, Arealinformation 
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Figur 12. I skema 222792 er der regnet kvælstofdeposition til nedenstående kategori 2 – naturpunkter 

(grønne markeringer). 

Kategori 3natur 

 

 

Figur 13. Kategori 3 natur - udklip fra Danmarks Miljøportal, Arealinformation 
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Figur 14 I skema 222792 er der regnet kvælstofdeposition til nedenstående kategori 3 – naturpunkter 

(grønne markeringer). 
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Bilag 4 Opfyldelse af oplysningskrav 
I Miljøgodkendelsesbekendtgørelsen er der i Bilag 1 angivet hvilket oplysningskrav der er til en 
ansøgning efter husdyrgodkendelseslovens §16a, inklusiv krav til miljøkonsekvensrapporten. 

Emnerne i bekendtgørelsens bilag 1 er i nærværende miljøkonsekvensrapport samlet under relevante 
overskrifter. Herunder ses overskrifterne i denne ansøgning og miljøkonsekvensrapport. Angivelser i 
parentes () efter overskrifter i rapporten svarer til punkter i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 
bilag 1. 

Datablad (A1, A”, A3, A4, A5, D3 

2 Ikke-teknisk resume (D2, C1 og C3 for IE-brug) 

2.1 Ikke-teknisk resume af alternativer til teknologi og foranstaltninger (C3) og påtænkte 
foranstaltninger ved IE-brugets ophør (D2) 

3 Husdyrbruget og det ansøgte, beskrivelse, påvirkninger og vurdering inkl beliggenhed og 
bygningsændringer i forhold til landskab og Bilag IV arter (D1c) 

3.1 Indretning og drift af anlægget (B1, B5, D1a) 

3.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2, D1a) 

3.3 Produktionsmæssige sammenhæng med andre husdyrbrug (A5, B3) 

3.4 Husyrbruget og det ansøgtes beliggenhed (B4) 

3.4.1 Generelle afstandskrav (B4) 

3.5 Ammoniakemission (B5, B4, D1b) 

3.5.1 Naturpunkter B5, D1b) 

3.5.2 Afsætning af kvælstof til nærliggende natur (B5, D1c) 

3.6 Lugtemission (B6, B4, D1b, D1c) 

3.6.1 Kumulation til naboer (B6, D1b) 

3.6.2 Lugtgener for omboende (D1c) 

3.7 Øvrige emissioner og gener (B7, D1b) 

3.7.1 Støj (b7, D1b) og støjgener (D1c) 

3.7.2 Støv (B7, D1b) og støvgener (D1c) 

3.7.3 Lys (B7, D1b) og lyspåvirkninger (D1c) 

3.7.4 Skadedyr (B7) 

3.7.4 Transporter (B7) 

3.8 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, D1b) 

3.8.1 Døde dyr (B8) 

3.8.2 Affald 

3.8.3 Olie og kemikalier (B7, B8) 

3.8.4 Energiforbrug (B8-(brugen af naturressourcer), B1c) 

3.8.5 Vandforbrug (B8-(brugen af naturressourcer), B1c) 

3.9 BAT-ammoniakemission (B9, C2) 

3.9.1 Begrænsning af ammoniakemission (D1c) 

3.9.2 BAT: Råvarer, energi, vand og management (C2) 

3.10 Grænseoverskridende virkninger (B10) 

3.11 Ophør af IE-husdyrbruget (C1) 
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4 Projektets direkte og indirekte virkninger for miljø, natur og mennesker og hvad der er gjort for at 
mindske påvirkningerne (D1c) 

4.1 Alternative løsninger (D1d) 

4.2 Oplysninger om konsulenten (A4) 

5 Konklussion 
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