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1.

Basisoplysninger

1.1

Datablad
Ansøger

I/S Lundegaard
Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup
Mobil: 40741366
cl@is-lundegaard.dk

Ejer

Christian Lundegaard,
Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup,
og
Niels Lundegaard Helleskov,
Ruerne 11, 5620 Glamsbjerg

Husdyrbrugets adresse

Kirkevej 16, 5683 Haarby,
beliggende på adressen
Høedvej 25, 5620 Glamsbjerg

CVR-nummer

34025002

CHR-nummer

19308

Kommune

Assens Kommune

Ejendomsnummer

4200009032

Matrikel-nr.

4d - Dreslette By, Dreslette

Produktionsmæssig
sammenhæng

Smågrisene kommer fra Mosemarksvej 5,

Ansøgningsskema

205507

Konsulent

Velas I/S

5631 Ebberup

Lykke Pilegaard, Miljøkonsulent, Cand. Agro
lyp@velas.dk
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Ansøgning indsendt

23. december 2020
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1.2

Ikke-teknisk resumé
Numrene i denne rapport referer til Bilag 1 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvor B,
C og D svarer til nedenstående punkter 2., 3. og 4. Med tilhørende underpunkter 1) – 10).

Ansøger
I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger på ejendommen Kirkevej 16,
5683 Haarby, og husdyrbruget beliggende på Høedvej 25, 5620 Glamsbjerg, om en ny
§16a miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven i stedet for en revurdering af eksisterende
staldanlæg til slagtesvin.

Ansøgt
Med ændringen af Husdyrloven i år 2017 angives der ikke længere et antal dyr i en
miljøansøgning, men et produktionsareal. Det samlede ansøgte produktionsareal er på
1.874 m2 til slagtesvin på drænet gulv + spalter. Med hyppig udslusning af gylle som giver
20 % lugtreduktion.
Der bygges ikke noget nyt på ejendommen og produktionsarealet er uændret. Ingen
godkendelsespligtige ændringer.
IE-brug med over 2.000 stipladser til slagtesvin.

Nudrift
Seneste afgørelse på ejendommen er en §12 godkendelse fra 2016 til 10.700 slagtesvin
(32-107 kg). Nudriften i denne §16a er derfor baseret på nuværende produktionsareal i
stalden, svarende til ansøgt.
I nudrift er der indregnet hyppig udslusning af gylle med 20 % lugtreduktion som
videreførelse af vilkår 3.4.1 i §12 godkendelsen.

8 års drift
Tilladt dyrehold for 8 år siden er baseret på en anmeldelse fra 2011 til 8.892 slagtesvin (32
- 107 kg). Produktionsarealet svarer til det nuværende, som er uændret i forhold til da
stalden blev opført i 2007.
Ingen vilkår om miljøteknologi, som skal indregnes i 8 års driften.

Bygningsmæssige ændringer
I ansøgt opføres ingen nye bygninger eller bygningsmæssige ændringer. De landskabelige
forhold påvirkes derfor heller ikke.
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Lugtemission
Korrigeret geneafstand til nærmeste enkeltbolig Høedvej 27 er 222,8 m og kortere end
vægtet gennemsnitsafstand på 331,2 m, dermed er lugt overholdt. Også til de øvrige enkelt
boliger omkring ejendommen er geneafstanden kortere end vægtet gennemsnitsafstand og
lugt er overholdt.
Naboer med landbrugspligt indgår ikke i lugtvurderingen.
Samlet bebyggelse består af boligerne langs Kirkevej syd for husdyrbruget, hvor der ligger
en klynge af enkelt boliger i landzone uden landbrugspligt inden for 200 m. Korrigeret
geneafstand til nærmeste samlet bebyggelse Kirkevej 19 (sommerhus) er 429,1 m og
længere end vægtet gennemsnitsafstand på 371,1 m, som dermed ligger indenfor 86 % af
geneafstanden, men geneafstanden er ikke længere end i nudrift på tilsvarende 429,1 m
beregnet efter Ny-model. Det vurderes derfor, at kommunen kan gøre brug af §33 i
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og dispensere efter 50 % reglen, når
produktionsarealet er uændret i ansøgt og lugt dermed ikke øges i de enkelte staldafsnit.
Dernæst er geneafstanden efter FMK-modellen 257,5 m og dermed kortere end vægtet
gennemsnitsafstand på 371,1 m.
Herudover er der 11 øvrige boliger der kan udgøre samlet bebyggelse, som ligger indenfor
87-99 % af geneafstanden. Hertil er forholdet det samme at lugt ikke øges og FMKmodellen er overholdt, hvormed kommunen også kan dispensere.
Korrigeret geneafstand til nærmeste byzone Snave - Kommuneplan nr. 4.1.BE.1 Område
ved Snavevej nord, fremtidig byzone, er 600,7 m og kortere end vægtet
gennemsnitsafstand på 1.691,8 m, dermed er lugt overholdt.
I forbindelse med seneste §12 godkendelse blev der indregnet 20 % lugtreduktion fra
hyppig udslusning af gylle, som videreføres som tiltag i ansøgt.
Alternativet til denne §16a er en revurdering af §12 godkendelsen, hvor produktionsarealet
igen vil være det samme og lugten uændret.

Ammoniakemission
Ammoniakemissionen i ansøgt på 4.822,1 kg N/år er uændret i forhold til nudrift og 8årsdriften.
Til de nærmeste naturområder (mose og skov) som er kategori 3-natur, sker der ingen
merdeposition i forhold til nudrift og 8 års drift. Nærmeste kategori 2-natur er et §3-overdrev
1,5 km nord for husdyrbruget, som får en totaldeposition på 0,1 kg N/ha. Nærmeste
kategori 1-naturområde, Grå/grøn klit naturtype 2130, Feddet, 3,6 km sydvest for
husdyrbruget, påvirkes ikke af husdyrbruget og dermed en totaldeposition på 0,0 kg N/ha.
Derfor er der heller ikke vurderet på kumulation til naturområdet.
Ammoniakdepositionen til naturområder er dermed indenfor Husdyrbruglovens
afskæringskriterier.

BAT-Ammoniakemission
Kravet om anvendelse af bedst tilgængelige teknik til reduktion af ammoniakemissionen er
baseret på et BAT-niveau på 4.822 kg N/år, som netop er overholdt med en samlet
ammoniakemission på tilsvarende 4.822 kg N/år. Eftersom der ikke bygges noget nyt eller
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andre godkendelsespligtige ændringer af staldanlægget er BAT-kravet fastsat ud fra
eksisterende staldafsnits ammoniakemission.
Der er ingen miljøteknologiske tiltag i forhold til reduktion af ammoniakemissionen eller
BAT-krav som skal videreføres fra tidligere miljøgodkendelser.
Gyllebeholder 2 er overdækket, men det er ikke fastsat som vilkår i tidligere
miljøgodkendelser og indgår derfor ikke i beregningerne.

Alternative løsninger
Nul-alternativet til denne ansøgning er at fortsætte med uændret produktion og en
godkendelse til antal dyr. I stedet skal ejendommen så revurderes, hvor det primært kun er
BAT og ammoniakdeposition til kategori 1- og 2-natur som vurderes.
I ansøgningen er der ikke anvendt nogle teknologiske løsninger til reduktion af
ammoniakemissionen, eftersom der er ansøgt i eksisterende bygninger der ikke ændres.
De fleste teknologiske løsninger til reduktion af lugt- og ammoniakemissionen skal
etableres i forbindelse med nybyggerier.

Ophør
Ved eventuelt ophør af produktionen vil ansøger tømme gyllebeholdere og rengøre
staldbygninger. Affald bortskaffes efter gældende regler. Der tages kontakt til kommunen
efter gældende regler.

2.

Husdyrbruget og det ansøgte

2.1

Indretning og drift af anlægget
Husdyrbruget på Kirkevej 16, 5683 Haarby, er placeret med indkørsel fra Høedvej 25, hvor
stalden og den store gyllebeholder 2 er opført samlet. Herudover ligger den lille
gyllebeholder 1 sammen med stuehuset til Kirkevej 16.
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Figur 1. Staldafsnit og opbevaringsanlæg på Kirkevej 16.
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2.1.1 Stalde og produktioner
Ansøgte produktionsarealer er i eksisterende og uændrede bygninger.
Produktionsarealerne fremgår af husdyrgodkendelse.dk og nedenstående tabel 1, som
referer til ovenstående Figur 1 og Bilag 1 med plantegninger og beregning af
produktionsareal. Udleveringssektionen i midten er ikke indregnet som produktionsareal.
Tabel 1. Dyretype, staldsystem og produktionsareal (nettostiareal)
Produktionsareal, m2
8 års drift
Nudrift
Ansøgt

Stald og
Dyretype
Slagtesvinestald:
Slagtesvin, drænet gulv + spalter

1.874 m2

1.874 m2

1.874 m2

2.1.2 Husdyrgødning
På ejendommen produceres flydende husdyrgødning i form af gylle. Håndtering af
husdyrgødning og opbevaringslagre er uændret.
Tabel 2. Opbevaringslagre til husdyrgødning i 8 års drift, nudrift og ansøgt.
Lager

Opførelses år

Opbevaringskapacitet

Areal

Gyllebeholder 1

1995-1998

2.600 m3

582 m2

Flydelag

Gyllebeholder 2

2007

3.000 m3

685 m2

Teltoverdækning

5.600 m3

1.267 m2

I alt, flydende
lager

Herudover er der en fortank på 13 m2.
Eftersom produktionsarealet er uændret og der er rigelig med opbevaringskapacitet i dag,
vurderes det at opbevaringskapaciteten i de to gyllebeholdere også fremover er
tilstrækkelig.

2.2

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde
Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer eller andet anlægsarbejde i ansøgt.

2.3

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug
I/S Lundegaard ejer og driver også husdyrbruget på Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, hvor
smågrisene produceres, men det forhold alene gør ikke at de to ejendomme er
driftsmæssigt forbundet og dermed et produktionsmæssigt sammenhæng.
Husdyrbruget på Kirkevej 16 er ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med
andre husdyrbrug. Slagtesvinene kan i teorien købes fra hvilken som helst anden ejendom.
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2.4

Beliggenhed
En oversigt over anlægget fremgår af Figur 1 ovenfor. Kirkevej 16 er beliggende i landzone
på Vestfyn mellem Assens og Faaborg.

Figur 2. Beliggenhed.

Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed i forhold til omgivelserne er beskrevet i forhold
til de generelle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 i nedenstående afsnit 2.4.1
Generelle afstandskrav. En samlet vurdering i forhold til landskabet er foretaget i afsnit
2.4.2 Landskabelige hensyn, i de tilfælde, hvor der foretages ændringer, som vil kunne ses
i landskabet.
Afstande til naturområder er beskrevet i afsnit 2.5 Ammoniakemission og afstande til
omkringboende er yderligere beskrevet i afsnit 2.6 Lugtemission.

2.4.1 Generelle afstandskrav
Afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 skal vurderes i forhold til nye husdyranlæg og
gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. Udvidelser eller ændring af anlæg, der medfører
forøget forurening, skal også vurderes i forhold til afstandskravene.
Der bygges ikke noget nyt og der sker ingen meremission fra det ansøgte husdyrbrug i
forhold til nudrift og 8 års drift, dermed er §§ 6 og 8 i husdyrbrugloven ikke relevant.
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2.4.2 Landskabelige hensyn
Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med ansøgning om eksisterende
og uændrede produktionsarealer. Derfor er der ikke vurderet nogle landskabelige forhold.

2.5

Ammoniakemission
Den samlede ammoniakemission i forhold til BAT-niveauet er beskrevet i afsnit 2.9 BATAmmoniakemission.
I dette afsnit er primært beskrevet den samlede ammoniakemission og
ammoniakdeposition til naturområder.

Figur 3. Resultat af ammoniakemissionen.

2.5.1 Naturpunkter
Til kategori 3-naturområder sker der ingen merdeposition i forhold til 8 års drift og nudrift.
Der sker en lille total deposition til kategori 2-natur på 0,1 kg N/ha/år. Og kategori 1-natur
påvirkes ikke af husdyrbruget ved en total deposition på 0,0 kg N/ha.
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Kategori 1-natur
Afskæringskriteriet til kategori 1-natur er afhængigt af kumulation eller ej:
0,2 kg N/ha/år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden.
0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.
0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.

A. Habitatnatur Grå/grøn klit – 3,6 km sydvest for husdyrbruget
Nærmeste kategori 1 natur er Habitatnaturtypen Grå/grøn klit naturtype 2130, Feddet, som
ligger 3,6 km sydvest for Kirkevej 16.
Husdyrgodkendelse.dk indikerer ingen kumulationsbrug, hvilket ikke er vurderet yderligere,
eftersom totaldepositionen til området er 0,0 kg N/ha/år og dermed ikke påvirkes af
husdyrbruget. Derfor er naturområdet heller ikke nærmere beskrevet udover at naturtypen
er angivet til Blandet natur med lav bevoksning.
Kategori 2-natur
Afskæringskriteriet til kategori 2-natur er en totaldeposition på max. 1,0 kg N/ha/år.
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B. §3-overdrev – 1.5 km nord for husdyrbruget
Nærmeste kategori 2 natur er ifølge offentligt kortmateriale et §3-overdrev på 8 ha, hvor
naturtypen er angivet til Blandet natur med middel bevoksning, på trods af at det er et
overdrev.
Overdrevet ligger 1,5 km nord for Kirkevej 16. Totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,1 kg
N/ha og dermed under afskæringskriteriet på 1,0 kg N/ha.
Kategori 3-natur
Afskæringskriteriet til kategori 3-natur er således, at kommunen kan tillade en
merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha/år, men ikke stille krav om mindre
merdeposition end 1,0 kg N/ha/år.
På Kirkevej 16 er merdepositionen til alle kategori 3-naturområderne under 0,0 kg N/ha/år i
forhold til 8 års drift og nudrift. Dermed er der ikke behov for at vurdere merdepositionen
yderligere, når alle værdierne er under 1,0 kg N/ha/år.
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C. §3-mose - 547 m nordøst for husdyrbruget
En §3-mose som omkranser en §3-sø og udenom ligger en §3-eng. Naturtypen er angivet
til Skov, fordi det meste er tilgroet.

D. Potentiel ammoniakfølsom skov - 270 m nordvest for husdyrbruget
Nærmeste potentiel ammoniakfølsomme skov er et skovområde nordvest for husdyrbruget.
Naturtypen er angivet til Skov.
Skovområdet fremgår ikke af de vejledende kategori 3 skovområder i
husdyrgodkendelse.dk, herunder naturmæssig værdifuld, tilgroet lysåbent eller gammel
skovjordbund.
E. Gammel skovjordbund - 360 m nordvest for husdyrbruget
Kun den vestlige del af skoven er udpeget som gammel skovjordbund, hvortil
totaldepositionen kun er 1,5 kg N/ha. Naturtypen er angivet til Skov.

Øvrig natur
§3-enge, søer og vandløb er ikke omfattet af Kategori 1-, 2- og 3-natur, men eftersom der
ikke sker nogen meremission fra husdyrbruget vil der heller ikke være nogen merdeposition
til de øvrige naturområder.

2.5.2 Bilag IV-arter
Inden for 1.000 m fra husdyrbruget har ansøger ikke kendskab til nogen bilag IV-arter ifølge
Naturdata og arealinfo’s overvågning af bilagsarter.
Bilag IV-arters yngle- og rasteområder er direkte eller indirekte afhængige af, at der ikke
sker væsentlige tilstandsændringer af naturområder. Eftersom der ikke sker nogen
merdeposition til naturområderne i forhold til nudrift og 8 års drift vurderes det, at der ikke
sker væsentlige påvirkninger af bilag IV-arters yngle- og rastområder, hvis de alligevel
skulle være der.
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2.6

Lugtemission

Figur 4. Samlet resultat af lugtberegningen.
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Geneafstanden er beregnet på baggrund af lugtemissionen i Figur 5. Lugtemission i
ansøgt.

Figur 5. Lugtemission i ansøgt

2.6.1 Nærmeste nabobebyggelser
Enkeltbolig: 331,2 m nordøst for lugtcentrum ligger nærmeste enkeltbolig Høedvej 27.
Naboer med landbrugspligt indgår ikke i lugtvurderingen.
Samlet bebyggelse i landzone: 370 m syd for lugtcentrum ligger boligerne langs Kirkevej,
hvor der ligger en klynge af enkelt boliger i landzone uden landbrugspligt inden for en
radius af 200 m. I alt 15 boliger kan udgøre samlet bebyggelse, hvis sommerhuset, Kirkevej
19, tælles med.
Byzone: 1.692 m syd for lugtcentrum ligger nærmeste byzone Snave - Kommuneplan nr.
4.1.BE.1 Område ved Snavevej nord, fremtidig byzone
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Figur 6. Placering af nærmeste nabobebyggelser.

2.6.2 Kumulation til naboer
Hvis der er andre husdyrbrug nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone,
sommerhusområde, lokalplanlagt boligområde i landzone, samlet bebyggelse m.v. eller
nærmere end 100 m fra samme punkt på en enkeltbolig skal geneafstanden forøges med:
-

10 pct., hvis der er 1 husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N
pr. år, og
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-

20 pct., hvis der er 2 eller flere husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750
kg NH3-N pr. år.

Der tages udgangspunkt i det punkt på zonegrænsen, planområdet, boligen m.v., som
ligger nærmest det staldanlæg, som medfører de største lugtgener. Afstanden på de 300 m
henholdsvis 100 m måles fra dette punkt til et centrum for det eller de pågældende
kumulations husdyrbrug.
I denne ansøgning er der ikke fundet kumulation med øvrige husdyrbrug.

2.6.3 Miljøteknologi til lugtreduktion
I ansøgt og nudrift er der indregnet 20 % lugtreduktion fra hyppig udslusning, som kan
anvendes til slagtesvin på drænet gulv. Det betyder, at der skal udsluses gylle fra staldene
ugentligt.

2.6.4 Resultat af lugtberegning
Korrigeret geneafstand til nærmeste enkeltbolig Høedvej 27 er 222,8 m og kortere end
vægtet gennemsnitsafstand på 331,2 m, dermed er lugt overholdt. Også til de øvrige enkelt
boliger omkring ejendommen er geneafstanden kortere end vægtet gennemsnitsafstand og
lugt er overholdt.
Naboer med landbrugspligt indgår ikke i lugtvurderingen.
Samlet bebyggelse består af boligerne langs Kirkevej syd for husdyrbruget, hvor der ligger
en klynge af enkelt boliger i landzone uden landbrugspligt inden for 200 m. Korrigeret
geneafstand til nærmeste samlet bebyggelse Kirkevej 19 (sommerhus) er 429,1 m og
længere end vægtet gennemsnitsafstand på 371,1 m, som dermed ligger indenfor 86 % af
geneafstanden, men geneafstanden er ikke længere end i nudrift på tilsvarende 429,1 m
beregnet efter Ny-model.
Det vurderes derfor, at kommunen kan gøre brug af §33 i
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og dispensere efter 50 % reglen, når
produktionsarealet er uændret i ansøgt og lugt dermed ikke øges i de enkelte staldafsnit.
Dernæst er geneafstanden efter FMK-modellen 257,5 m og dermed kortere end vægtet
gennemsnitsafstand på 371,1 m til nærmeste samlet bebyggelse.
Herudover er der 11 øvrige boliger der kan udgøre samlet bebyggelse, som ligger indenfor
87-99 % af geneafstanden. Hertil er forholdet det samme at lugt ikke øges og FMKmodellen er overholdt, hvormed kommunen også kan dispensere. Til 3 af boligerne i samlet
bebyggelse er lugt overholdt.
Korrigeret geneafstand til nærmeste byzone Snave - Kommuneplan nr. 4.1.BE.1 Område
ved Snavevej nord, fremtidig byzone, er 600,7 m og kortere end vægtet
gennemsnitsafstand på 1.691,8 m, dermed er lugt overholdt.

2.7

Øvrige emissioner og gener
Udover lugt og ammoniakemission kan der fra et husdyrbrug være gener fra støj, støv, lys,
skadedyr/fluer og transporter. Samlet set vurderes det ansøgte husdyrbrug ikke at give
yderligere gener for omgivelserne i forhold til nudrift.
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2.7.1 Støj
De væsentligste støjkilder vurderes at være driftsstøj fra ventilation, kortørring i høst,
håndtering af husdyrgødning og ind- og udlevering af grise.
Alle svinestalde har mekanisk frekvensstyret ventilation med et moderat støjniveau - især
ved nattetid, hvor ventilationsbehovet er lille.
Ca. 3 dage om året kan det forekomme, at der står en traktordrevet pumpe ved
gyllebeholder 1, til udpumpning af gylle til omkringliggende marker. Der er ikke tale om
kørsel med gyllevogn, men blot pumpning af gylle til gylleudlægger.
I forbindelse med kornhåndtering er der indendørs korngrav.
Blæserne ved kornsiloerne kører i høst, men vurderes ikke at genere nogen pga.
ejendommens placering. Og syd for siloerne er der etableret en støjvold af jord.
Foderblanding på ejendommen foregår i lukket bygning og giver ikke anledning til
støjgener.
Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og alt i alt vurderes det ansøgte ikke at give
yderligere støjgener for omgivelserne eftersom der ikke sker ændringer med det ansøgte.
Med 300 m til nærmeste naboer og støjkilderne afskærmet på ejendommen er
ejendommen godt placeret i forhold til støj fra selve husdyrbruget.

2.7.2 Støv
Afstanden til naboer gør, at de ikke generes af støvgener fra foderhåndtering.

2.7.3 Lys
Der er ingen lys i staldene om natten.
Udendørs belysning i forbindelse med driftsbygningerne af hensyn til mandskabstrafik til
stald, samt i forbindelse med udendørs arbejde, når det er mørkt. Det vurderes ikke at
genere omgivelserne.

2.7.4 Skadedyr
Skadedyr og fluer bekæmpes efter gældende regler, så de ikke er til gene for
omgivelserne.
Staldfluer bekæmpes efter behov.
Rotter bekæmpes efter behov af privat firma. Deres tilstedeværelse forebygges gennem
oprydning af foderrester m.m.

2.7.5 Transporter
Transporter i forbindelse med husdyrbruget sker via eksisterende udkørsel til Høedvej.
Antallet af transporter er uændret i ansøgt, eftersom der ikke sker ændringer af
husdyrbruget.
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Transporttype
Slagtesvin ind
Slagtesvin ud
Korn ind
Korn ud
Soja og mineraler
Valle
Gylle
Døde dyr
Olie

Lastbil/
traktor
T
L
T
T
L
L
L
L
L

Antal læs
pr. år
78
48
250
42
12
146
57
52
3

Tidspunkt

Hyppighed

7-12, hverdage
Hele døgnet, hverdage
Sæson
7-16, hverdage
7-16, hverdage
6-16, hverdage
Sæson
6-20, hverdage
7-16 hverdage

Hver anden uge
Næsten hver uge
Høst
Næsten hver uge
Hver måned
Hver 2.-3. dag
Forår og efterår
Hver uge
Primært vinter

I alt
688
Tabel 3. Transporter til og fra ejendommen.

Derudover vil der være almindelige kørsel af personale til og fra ejendommen og øvrige
transporter med personbil.
Slagtesvin leveres med traktor hver anden uge i tidsrummet kl. 7 – 12 på hverdage. Antal
pr. læs optimeres i ansøgt, så der ikke kommer flere transporter, men flere dyr pr. læs.
Slagtesvin afhentes med lastbil næsten hver uge. Afhentningen kan ske hele døgnet på
hverdage. Antal pr. læs optimeres i ansøgt.
Korn leveres med traktor med ca. 12 t/læs i høst, hele døgnet, til de tre siloer på 3.000 tons
er fyldt. Resten af året køres 500 t retur til Mosemarksvej 5, Ebberup, på hverdage fra kl. 716.
Soja og mineraler leveres med lastbil hhv. hver måned og 4 gange om året. I tidsrummet kl.
7 – 16 på hverdage. Mængden pr. læs optimeres i ansøgt.
Valle leveres hver 2. til 3. dag i tidsrummet kl. 6 – 16 på hverdage. Med ca. 30 t pr. læs
Gylle afhentes med lastbil med ca. 35 tons pr. læs i sæsonen forår og efterår. Ca. 2.000
tons køres væk med lastbil. Den resterende gylle fra ejendommen pumpes ud. Der kan
enkelte år forekomme at der køres 5 læs væk med traktor og gyllevogn, men så vil der
være færre læs med lastbil. Alt gylletransport sker fra den store beholder på Høedvej.
Hvorimod alt gylle fra den lille beholder på Kirkevej pumpes ud på markerne omkring
ejendommen, hvorfra det udbringes med udlægger. I/S Lundegaard ejer ikke en gyllevogn,
men anvender udlægger.
Døde dyr afhentes med lastbil efter behov, ca. hver uge i dagtimerne.
Olie leveres med lastbil 3 gange om året i dagtimerne på hverdage.

Samlet redegørelse for transporter
Transporterne vurderes ikke at forårsage øget støjbelastning eller støvgener for naboer
pga. staldens placering på åben mark.
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2.8 Reststoffer, affald og naturressourcer
2.8.1 Døde dyr
Døde dyr afhentes af DAKA.
De opbevares hygiejnisk og overdækket.

2.8.2 Affald
Affald sorteres og bortskaffes efter gældende regler.
Mængden af affald og affaldsfraktioner vil være uændret i ansøgt.

2.8.3 Olie- og kemikalier
Spildolie og kemikalier håndteres ikke på ejendommen.
Der håndteres begrænset mængde veterinære lægemidler (EAK-Kode 18 02 00) efter
aftale med dyrlæge. De opbevares forsvarligt i stald, og dyrlægen udleverer ikke mere end
der bruges.

2.8.4 Energiforbrug
Ejendommen opvarmes med oliefyr.
Der anvendes der strøm til belysning, ventilation, korn- og foderhåndtering.
Energiforbruget er uændret i ansøgt

2.8.5 Vandforbrug
I dag anvendes der valle til vådfoder, hvis det en dag skiftes ud med vand stiger
vandforbruget tilsvarende. Valle er samtidigt med til at sænke vandforbruget, eftersom det
erstatter en andel af drikkevandet. Valleforbruget er ca. på 4.500 m3.
Der er stort set ikke noget vandspild på ejendommen, hvilket er med til at sænke
vandforbruget.

2.9

BAT-Ammoniakemission

Figur 7. Samlet BAT-beregning og ammoniakemission.
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Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 4.822 kg N/år og
ammoniakemissionen er på 4.822 kg N/år, dermed er det vejledende emissionsniveau
overholdt med 0 kg N/år. Der er ikke anvendt ammoniakreducerende tiltag i ansøgningen.
BAT-beregningen er baseret på følgende forudsætning om eksisterende og renoverede
staldafsnit.

Figur 8. Forudsætning for BAT-beregning.

2.10 Grænseoverskridende virkninger
Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i
en anden EU-medlemsstat finder ansøger ikke relevant.
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3.

Oplysninger om IE-husdyrbruget
Husdyrbruget er et IE-brug med mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.

3.1

Ophør af IE-husdyrbruget
Ved eventuelt ophør af produktionen vil ansøger tømme gyllebeholdere og rengøre
staldbygninger. Affald bortskaffes efter gældende regler. Herefter vurderes det, at der ikke
er nogen forureningsfare.

3.2

BAT: Råvarer, energi, vand og management
BAT i forhold til ammoniakemission er beskrevet under punkt 2.9 BAT-Ammoniakemission.
Råvarer er beskrevet under energi og vand.

3.2.1 BAT-Energi
Energiforbruget er beskrevet under pkt. 2.8.4 Energi.
De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er i forbindelse med ventilation, belysning og
foderhåndtering
Staldene med mekanisk ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som
sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperatur i staldene og
elforbruget.
Der vil være køling, hvor det er lovpligtigt i slagtesvinestier. Derudover reduceres støv og
klimaet forbedres generelt med overbrusning.
Ved udskiftning af lysarmaturer vælges, hvis muligt, armaturer og rør med lavt
energiforbrug, f.eks. LED-rør.
Ved udskiftning af ventilationsanlæg, vælges anlæg med lavt energiforbrug.
Energiforbruget opgøres årligt i forbindelse med regnskabet, men vil variere afhængigt af
ventilationsbehovet.

3.2.2 BAT-Vand
Vandforbruget er beskrevet under pkt. 2.8.5 Vandforbrug.
Den væsentligste del af vandforbruget er drikkevand til dyrene, som der ikke kan spares
på, da dyrenes vandbehov skal dækkes. På Kirkevej 16 erstattes en del af vandforbruget til
drikkevand med valle.
Dyrene har adgang til drikkenipler som sidder over fodertruget, dermed reduceres
vandspild.
Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med
højtryksrenser. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.
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Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle hændelser der
forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst
mulig. Service tilkaldes, hvis der er behov for det.

3.2.3 Management
Fordampning af ammoniak fra gyllebeholder forhindres ved teltoverdækning og flydelag på
gyllebeholderne samt tilhørende lovpligtige logbog.
Fodring af svinene optimeres, så mest mulig af de tilførte næringsstoffer omsættes til
produktion og mindst muligt tabes og går ud af stalden som husdyrgødning.
Herudover er der alle de lovpligtige registreringer til blandet andet:
-

CHR-registret
Gødningsregnskab
Beholderkontrol

IE-husdyrbruget vil også være omfattet af lovpligtig Miljøledelse og kontrolplaner fra 2021.

3.3

Ikke-teknisk resumé af alternativer til teknologi og foranstaltninger
BAT-niveauet er baseret på ammoniakemissionen fra eksisterende staldafsnit, dermed er
BAT opfyldt når der ikke foretages ændringer i staldsystemet i ansøgt.
Udover hyppig udslusning af gylle er der ikke indregnet nogen teknologier fra
Miljøstyrelsens teknologiliste, som reducerer lugt eller ammoniakemissionen fra stalden.
Teltoverdækningen er ikke indregnet som BAT-tiltag.
Eftersom der ikke foretages nogle ændringer i staldene i ansøgt er der ikke så mange
andre alternativer. Hvis denne ansøgning ikke godkendes, skal ejendommen i stedet
revurderes, og BAT-niveauet vil resultere i samme niveau. Ejendommen ville godt kunne
revurderes uden yderligere teknologiske tiltag eftersom afskæringskriteriet til kategori 1- og
2-natur er overholdt.
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4.

Miljøkonsekvensrapport
Miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i ovenstående beskrivelser og vurderinger.
Udover nedenstående punkter 4.1 – 4.3 fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Bilag 1,
pkt. D 1) - 3) skal miljøkonsekvensrapporten også indeholde en vurdering i henhold til
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 4 Stk. 6:
De oplysninger, som ansøger skal give efter bilag 1, pkt. D, skal på en passende måde
påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i
forhold til
1) befolkningen og menneskers sundhed,
2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IVarter,
3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og
6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af
faktorerne efter nr. 1-5.
Punkter fra § 4 stk. 6 er beskrevet under nedenstående afsnit 4.1.2 Forventede væsentlige
og kumulative indvirkninger på miljøet og afsnit 5. Konklusion.

4.1 Beskrivelse af ansøgte
4.1.1 Placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender
Husdyrbruget er en traditionel svineproduktion med staldanlæg, gyllebeholdere siloer og
tilhørende bygninger, som er bygget op over en lang årrække. Anlægget er beskrevet
under ovenstående afsnit 2.1 Indretning og drift af anlægget, 2.2 Bygningsmæssige
ændringer og anlægsarbejde og 2.4 Beliggenhed.

4.1.2 Forventede væsentlige og kumulative indvirkninger på miljøet.
Er beskrevet under ovenstående afsnit 2.5 Ammoniakemission, 2.6 Lugtemission og 2.9
BAT-Ammoniakemission.
Derudover vurderes det, at der ikke er kumulative effekter med hensyn til støj, støv, lys,
skadedyr og transporter til og fra husdyrbruget.

Vurdering i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 4 Stk. 6
Befolkningen eller menneskers sundhed
Med ansøgers kendskab til husdyrbruget vil den ansøgte beliggenhed ikke have en
væsentlig direkte eller indirekte virkning på befolkningen eller menneskers sundhed.
I lovgivningen er der fastsat krav, som sikrer at husdyrbrug vælger et staldsystem eller en
teknologi blandt de bedste tilgængelige (BAT) for at begrænse ammoniakemissionen fra
husdyrbruget. BAT-kravet der stilles til husdyrbruget, medvirker til at målet for fald i
ammoniakemissionen i Danmark nås.
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Lugtgeneniveauerne beskrevet i ovenstående afsnit 2.6 Lugtemission er overholdt for det
ansøgte, hvor ansøger vurderer at kommunen kan gøre brug af §33 i
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og dispensere efter 50 % reglen til samlet
bebyggelse, når produktionsarealet er uændret i ansøgt og lugt dermed ikke øges i de
enkelte staldafsnit.
Ejendomme registreret med landbrugspligt er dog ikke omfattet af beskyttelsesniveauet for
lugt jf. § 31 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Husdyrbruglovens generelle afstandskrav i § 6, hvor der blandt andet skal være 50 m til
nærmeste nabobeboelser er også overholdt med det ansøgte
Offentligheden interesserer sig ofte for emner som MRSA. Antibiotikaresistens håndteres af
generelle veterinærregler i fødevarestyrelsens regi. I forhold til det aktuelle husdyrbrug er
der ingen særlige beliggenhedsmæssige forhold i nærheden af institutioner eller sygehuse
der betyder, at der bør udvises større forsigtighed.

Biologisk mangfoldighed - kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter
I forhold til biologisk mangfoldighed vurderes husdyrbruget ikke at have en væsentlig
direkte eller indirekte virkning på kategori 1- og 2-natur på grund af den store afstand til
områderne og den begrænsede ammoniakdeposition til naturområderne, som fremgår af
ovenstående afsnit 2.5 Ammoniakemission. Ansøgte husdyrbrug giver heller ikke
anledningen til øget merdeposition af ammoniak til naturområderne.
Der er andre husdyrbrug i området, der formodentlig bidrager med ammoniakdeposition til
naturområderne, men det er kun i forhold til kategori 1-natur af kumulation skal inddrages i
vurdering af afskæringskriteriet. Der er ingen øvrige naturområder omring husdyrbruget,
hvor det har været relevant at inddrage den generelle baggrundsbelastning med ammoniak
for området til vurdering af naturområdets tålegrænse.
Bilag IV-arters yngle- og rasteområder er direkte eller indirekte afhængige af, at der ikke
sker væsentlige tilstandsændringer af naturområder. Eftersom der ikke sker nogen
merdeposition til nærmeste naturområder i forhold til nudrift vurderes det, at der ikke sker
væsentlige påvirkninger af bilag IV-arters yngle- og rastområder.
Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
Stalde, gyllerør og gyllebeholder er udført i tætte stabile materialer i henhold til gældende
forskrifter på området (landbrugets byggeblade). Det vurderes, at der fra selve
husdyrbruget ved normal drift ikke kan ske væsentlige direkte eller indirekte påvirkninger af
jordarealer, jordbund eller vand, når husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til husdyrbruget
også er opfyldt.
Vask af maskiner sker på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder på ansøgers anden
ejendom.
Som nævnt har ammoniakemissionen ingen væsentlige virkninger på naturområder i
omgivelserne. Desuden er er lugtgenekriterierne overholdt. På den baggrund vurderes det,
at det at husdyrbruget ikke medfører direkte eller indirekte påvirkninger af luften.
Under ovenstående afsnit 3.2 BAT: Råvarer, energi, vand og management, er der vurderet
på BAT. Det vurderes, at der anvendes BAT i tilstrækkeligt omfang på ressourceforbrug.
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Der er dermed redegjort for, at det konkrete projekt reducerer forbruget af energi mest
muligt, hvilket alt andet lige betyder et mindre klimaaftryk fra husdyrbruget.

Materielle goder, kulturarv og landskabet
Under ovenstående afsnit 2.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde og 2.4
Beliggenhed er det vurderet, at husdyrbruget ikke medfører væsentlige påvirkninger af
landskabet eftersom der ikke bygges noget nyt. Desuden er alle afstandskrav overholdt, og
der er ingen væsentlige påvirkninger af kulturarv og materielle goder.

Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer
I forhold til risici for større ulykker eller katastrofer, vurderes det, at den største
ulykke/katastrofe vil omhandle udledning af gylle til omgivende arealer og vandmiljø. Dette
vil kunne ske enten ved uheld der involverer gyllebeholderne eller gyllevognen under
transport af gylle.
Beredskabsplanen på ejendommen vil løbende blive opdateret. I beredskabsplanen er der
redegjort for de foranstaltninger, der skal minimere eventuelle uheld, og hvordan der skal
reageres, hvis et uheld skulle opstå. På den baggrund vurderes det, at sårbarheden i
forhold til punkterne 1-5 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 4 stk. 6 er tilgodeset i
tilstrækkeligt omfang. Det vurderes således, at der ikke er væsentlige risici i forbindelse
med ulykker og katastrofer.

4.1.3 Foranstaltninger
Foranstaltninger der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt
neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Er beskrevet under
ovenstående afsnit 2.5 Ammoniakemission, 2.6 Lugtemission og 2.9 BATAmmoniakemission, hvor ammoniak- og lugtemissionen er beskrevet i forhold til
beskyttelsesniveauerne og emissionsgrænseværdierne fastsat i
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

4.1.4 Alternative løsninger
Nul-alternativet til denne ansøgning er ikke at foretage nogle ændringer af husdyrbruget og
fortsætte uændret produktion med en godkendelse til antal dyr. Men for at fremtidssikre
ejendommen i forhold til fleksibilitet ved en godkendelse efter produktionsareal ønskes der
en ny miljøgodkendelse, i stedet for at ejendommen kun får behandlet en del af
godkendelsen i en ny revurdering til antal dyr på det samme areal med tilsvarende
emissioner.

4.2

Ikke-teknisk resumé
Se afsnit 1.2 Ikke-teknisk resumé.
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4.3

Oplysninger om konsulenten
Lykke Pilegaard, Cand. Agro
Miljøkonsulent hos Velas I/S (tidligere Centrovice)
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
lyp@velas.dk | 24796864
CVR-nr. 30869052

5.

Konklusion
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderer ansøger at det ansøgte, ikke har nogen
væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til:
1) Befolkningen og menneskers sundhed,
2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IVarter,
3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og
6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne
efter nr. 1-5.

Eftersom det er en ansøgning om godkendelse af de eksisterende produktionsarealer,
vurderes der ikke at være påvirkning på nogle af ovenstående faktorer og heller ikke
samspillet mellem dem.
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Bilag 1: Plantegninger med produktionsareal
Dette bilag danner grundlag for de indtastede produktionsarealer i skema 205507 i
husdyrgodkendels.dk. I alle beregningerne af produktionsareal er der rundet op til et helt tal uden
decimal.
Generelt er FOT-kortene anvendt til indtegning af staldafsnit og danner grundlag for bruttoarealet.
FOT-kortene er inklusiv tagudhæng, så de vil afvige fra de virkelige bygningsmål.
Dyretype, staldsystem og produktionsareal er angivet for hhv. 8 års drift (produktionsarealet 8 år
før afgørelsestidspunktet for denne § 16a), nudrift (som dyreholdet er ude i stalden i dag), samt
ansøgt dyrehold. I denne ansøgning er 8 års drift, nudrift og ansøgt drift ens.
Overfladearealet af gyllebeholderne er gengivet ud fra luftfoto.
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Dyretyper og staldsystemer i husdyrgodkendelse.dk
Til konventionel svineproduktion er der følgende dyretyper og staldsystemer, at vælge imellem i
husdyrgodkendelse.dk på ansøgningstidspunktet:
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Slagtesvinestald
Produktionsarealet er uændret i 8 års,
nudrift og ansøgt drift.
6 sektioner á 24 stier.
Christian Lundegaard har målt stierne
indvendigt til 5,802 m x 2,243 m uden
krybben.
Produktionsareal:
6 sektioner á 24 stier á 5,802 x 2,243 m
= 1.874 m2 til slagtesvin, drænet gulv +
spalter
Udleveringssektionen i midten er ikke
indregnet som produktionsareal.
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