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1.

Basisoplysninger

1.1

Datablad
Ansøger og ejer

Langerod ApS
Skovsbovej 55, 5690 Tommerup
Mobil: 21794129
henrik@skovsbogaard.dk

Husdyrbrugets adresse

Langerod 22, 5620 Glamsbjerg

CVR-nummer

33755961

CHR-nummer

19677

Kommune

Assens Kommune

Ejendomsnummer

4200006734

Matrikel-nr.

5c - Bregnemose By, Verninge

Produktionsmæssig
sammenhæng

Ingen produktionsmæssig sammenhæng med
øvrige husdyrbrug

Ansøgningsskema

222091

Konsulent

Velas I/S
Lykke Pilegaard, Miljøkonsulent, Cand. Agro
lyp@velas.dk
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Ansøgning indsendt

8. februar 2021
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1.2

Ikke-teknisk resumé
Numrene i denne rapport referer til Bilag 1 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 2256
af 29. december 2020, hvor B, C, E og F svarer til nedenstående punkter 2., 3., 4. og 5.
Med tilhørende underpunkter 1) – 10). Pkt. D er ikke fundet relevant i denne ansøgning,
hvor der allerede er indarbejdet Miljøkonsekvensrapport, pkt. E.

Ansøger
Langerod ApS, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, ansøger på ejendommen Langerod 22,
5620 Glamsbjerg, om en ny § 16a miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven så eksisterende
produktionsanlæg til søer, smågrise og slagtesvin kan udnyttes optimalt og fleksibelt. Der
bygges ikke nogle nye stalde på ejendommen i forbindelse med ansøgningen. Og
eksisterende produktionsareal er uændret, bortset fra et par poltestalde, hvor dyretypen
ændres til Flex på uændret gulvtype.
Alternativt skal ejendommen have revurderet §12-miljøgodkendelsen fra 2013, som kun
omhandler BAT og ammoniakdeposition til natur.

Ansøgt
Med ændringen af Husdyrbrugloven i år 2017 angives der ikke længere et antal dyr i en
miljøansøgning, men et produktionsareal, som fremgår af nedenstående tabel 1.
Det samlede ansøgte produktionsareal er på 7.393 m2 til søer, smågrise og slagtesvin
(polte).
Der foretages ingen godkendelsespligtige ændringer af svinestaldene.
I Poltestald 1 og Poltestald 2 er der i ansøgt angivet Flexgruppen Alle svin, 50-75 % fast
gulv, dette giver en fleksibilitet mellem store og små polte, produktionsarealet er uændret.
Gyllebeholder 4 er oprindeligt godkendt i seneste §12-godkendelse i 2013, men ikke opført
og indgår derfor i ansøgningen igen som ny gyllebeholder.
Ændringerne giver en lille stigning i emissionen fra husdyrbruget i forhold til nudrift.
Miljøteknologi i form af gyllekøling og teltoverdækning fra nudrift er videreført i ansøgt.
Fortsat et IE-brug med over 750 årssøer.

Nudrift
Seneste afgørelse på ejendommen er en §12-miljøgodkendelse fra den 28.05.2013, hvor
so- og smågrisestalden blev udvidet, det godkendte dyrehold i nudrift er 1.300 søer, 42.000
smågrise (7,3-32 kg) og 1.000 slagtesvin (32-107 kg).
Nudriften i denne §16a er derfor baseret på nuværende produktionsareal i bygningerne.
I nudrift skal der i Husdyrgodkendelse.dk indregnes 15,4 % ammoniakreduktion fra
gyllekøling (20 W/m2) i Drægtighedsstald 2, Farestald 3 og Smågrisestald 2. Samt fast
overdækning på gyllebeholder 3.
Gyllebeholderne har en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet fra den 29.10.2014
(NMK-132-00660). Dermed udløb udnyttelsesfristen på gyllebeholder 4 den 29.10.2016.
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8 års drift
Tilladt dyrehold for 8 år siden på ansøgningstidspunktet er baseret på en §11-tilladelse fra
2010 til 564 søer, 16.500 smågrise (7,2-32 kg) og 350 slagtesvin (32-107 kg). Her var en
del af drægtighedsstaldene med dybstrøelse.
Produktionsarealet svarer til de nuværende stalde, som i §12-godkendelsen blev ændret til
delvis spaltegulv.
Der er ikke noget teknologi i 8 års driften.
8 årsdriften som beskrevet i denne ansøgning kan gå hen og blive overflødig, afhængigt af
afgørelsestidspunktet for denne nye §16a godkendelse. Reelt skal 8 års driften beskrives i
forhold til afgørelsestidspunktet og er det efter 28.05.2021, bliver 8 års driften som
beskrevet i denne ansøgning overflødig og i stedet erstattet af ovenstående beskrevne
nudrift som vil være ens med 8 års driften.

Bygningsmæssige ændringer
I ansøgt opføres ingen nye stalde eller ændringer af staldene.
Størrelsen og placeringen af Gyllebeholder 4 er undret i forhold til seneste godkendelse.
Men skal vurderes som en ny gyllebeholder.

Lugtemission
Korrigeret geneafstand til nærmeste enkeltbolig Assensvej 327 er 323,5 m og kortere end
vægtet gennemsnitsafstand på 503,6 m, dermed er lugt overholdt, også til de øvrige enkelt
boliger som ligger længere væk er lugt overholdt.
Øvrige naboer med landbrugspligt indgår ikke i lugtvurderingen: Langerod 21, Højbjergvej
29, Højrupgyden 15, Assensvej 325, Grønnemosevej 6, 7, 12, 18, 20, 24 og 26.
Samlet bebyggelse udgøres af en række boliger langs Assensvej, hvor der ligger en klynge
af enkelt boliger i landzone uden landbrugspligt indenfor 200 m. Korrigeret geneafstand til
nærmeste samlet bebyggelse Assensvej 315 er 769,6 m inklusiv kumulation (som ikke er
afklaret) og dermed kortere end vægtet gennemsnitsafstand på 1.091,4 m, dermed er lugt
overholdt.
Korrigeret geneafstand til nærmeste byzone Verninge – Kommuneplan nr. 3.2.BE.11 er
922,7 m og kortere end vægtet gennemsnitsafstand på 2.032,6 m, dermed er lugt overholdt
til byzone.

Ammoniakemission
Ammoniakemissionen i ansøgt på 7.515,3 kg N/år er 710,5 kg N/år mere end nudrift på
6.804,8 kg N/år, men i forhold til 8-årsdriften er der en meremission på 4.129,5 kg N/år,
som svarer til ammoniakemissionen fra den store udvidelse af Drægtighedsstald 2,
Farestald 3, Smågrisestald 2, Poltestald 2 og gyllebeholder 3 som blev godkendt i 2013,
samt gyllebeholder 4.
Til de nærmeste naturområder (moser, overdrev og skov) som er kategori 3-natur, sker der
en merdeposition på 0,4 kg N/ha i forhold til nudrift til ét enkelt potentielt ammoniaksølsomt
skovområde nordøst for ejendommen og til de øvrige kategorie 3-naturområder er der
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ingen merdeposition. I forhold til 8 års drift sker der en merdeposition til samme
skovområde på 1,9 kg N/ha, samt en merdeposition på 0,1-0,3 kg N/ha til øvrig §3-moser
og -overdrev. Nærmeste kategori 2-naturpåvirkes ikke af husdyrbruget. Og nærmeste
kategori 1-natur får en merdeposition på 0,1 kg N/ha.
Ammoniakdepositionen til kategori 1- og 2-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 7.515 kg N/år, som netop er overholdt med en samlet
ammoniakemission på tilsvarende 7.515 kg N/år. Eftersom der ikke bygges nogle nye
stalde eller andre godkendelsespligtige ændringer af staldanlægget er BAT-kravet fastsat
ud fra eksisterende staldafsnits ammoniakemission og eksisterende BAT-krav om 15,4 %
ammoniakreduktion fra gyllekøling (20 W/m2) i Drægtighedsstald 2, Farestald 3 og
Smågrisestald 2. Samt fast overdækning på gyllebeholder 3. Gyllebeholder 4 er indregnet
som ny gyllebeholder, men det udløser ikke yderligere BAT-krav.

Alternative løsninger
Nul-alternativet til denne ansøgning er at fortsætte med uændret produktion og en
godkendelse til antal dyr. I stedet skal ejendommen revurderes, hvor det primært kun er
BAT og ammoniakdeposition til kategori 1- og 2-natur som vurderes.

Ophør
Ved eventuelt ophør af produktionen vil det ske efter gældende regler. Ansøger tømmer
gyllebeholdere og rengør staldbygninger. Affald bortskaffes efter gældende regler.
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2.

Husdyrbruget og det ansøgte – Bilag 1 pkt. B

2.1

Indretning og drift af anlægget
Husdyrbruget på Langerod 22, 5620 Glamsbjerg, er placeret samlet. Bygningerne er opført
over en årrerække, hvor de seneste er Drægtighedsstald 2, Farestald 3, Smågrisestald 2,
Poltestald 2 og gyllebeholder 3 opført i 2014.

Figur 1. Staldafsnit og opbevaringsanlæg på Langerod 22.
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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 med plantegninger og beregning af
produktionsareal.
Tabel 1. Dyretype, staldsystem og produktionsareal (nettostiareal)
Stald og
Dyretype
Poltestald 1:
Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
Flexgruppe, Alle svin, 50-75 % fast gulv
Poltestald 2:
Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
Flexgruppe, Alle svin, 50-75 % fast gulv
Løbestald:
Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse+spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Individuel, delvis spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv
Drægtighedsstald 1:
Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse+spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv
Drægtighedsstald 2:
Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv
Farestald 1:
Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv
Farestald 2:
Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv
Farestald 3:
Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv
Smågrisestald 1:
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
Smågrisestald 2:
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
I alt

Produktionsareal, m2
8 års drift
Nudrift
Ansøgt
187 m2
0 m2

187 m2
0 m2

0 m2
187 m2

-

198 m2
0 m2

0 m2
198 m2

263 m2
135 m2
0 m2

0 m2
0 m2
398 m2

0 m2
0 m2
398 m2

951 m2
0 m2

0 m2
951 m2

0 m2
951 m2

-

2.117 m2

2.117 m2

120 m2

120 m2

120 m2

445 m2

445 m2

445 m2

-

770 m2

770 m2

873 m2

873 m2

873 m2

-

1.334 m2
7.393 m2

1.334 m2
7.393 m2

2.974 m

2

I Poltestald 1 og 2 er der i ansøgt angivet Flexgruppen Alle svin, 50-75 % fast gulv. I
praksis vil stalden store og små polte. Produktionsarealet er uændret og gulvet ændres
ikke.
Flexgruppen er i teorien baseret på følgende dyretyper og staldsystem i
Husdyrgodkendelse.dk:
- Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv.
- Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv.
- Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv.
- Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv.
- Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv.
- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.
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2.1.2 Husdyrgødning
På ejendommen produceres flydende husdyrgødning i form af gylle.
Tabel 2. Opbevaringslagre til husdyrgødning i 8 års drift, nudrift og ansøgt.
Lager

Opførelses år

Opbevaringskapacitet

Areal

Teltoverdækning
som vilkår/BATkrav

Gyllebeholder 1

2001

1.500 m3

393 m2

Nej

Gyllebeholder 2

2005

2.500 m3

562 m2

Nej

Gyllebeholder 3

2015

4.000 m3

910 m2

Ja

Gyllebeholder 4

Ny

4.000 m3

910 m2

Nej

I alt, flydende lager

12.000 m3

Herudover er der 2 eksisterende fortanke.
Der er ikke vilkår om, at gyllebeholder 1 og 2 skal være overdækket. Det er et frivilligt tiltag.
Gyllebeholder 3 skal være overdækket jf. vilkår fra §12-miljøgodkendelsen.
Den nye gyllebeholder 4 kan, men skal ikke overdækkes.
Med en forventet gødningsproduktion i ansøgt på ca. 14.000 t gylle, er der 10 måneders
opbevaringskapacitet og dermed tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen.

2.2

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde
Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i ansøgt.
Ny gyllebeholder 4 er placeret svarende til seneste §12 miljøgodkendelsen, i forlængelse af
gyllebeholder 3 og samme størrelse som gyllebeholder 3.

2.3

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug
Ansøgte ejendom er en selvstændig ejendom med tilhørende landbrugsjord og ikke
sammatrikuleret med andre ejendomme.
Smågrisene fedes færdig op på Fåborgvej 15, 5750 Ringe, som Langerod ApS også driver.
Smågrisene kan fedes op på hvilken som helst anden ejendom, så dette forhold alene gør
ikke at ejendommene er driftsmæssigt forbundet.
Husdyrbruget er dermed ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre
husdyrbrug.
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2.4

Beliggenhed
En oversigt over anlægget fremgår af Figur 1 ovenfor. Langerod 22, 5620 Glamsbjerg, er
beliggende mellem Glamsbjerg og Verninge i landzone på Vestfyn.

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.
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Der bygges ikke nogen nye stalde i ansøgt. Men lugt- og ammoniakemissionen fra
Poltestald 1 og 2 stiger teoretisk som følge af ændringen fra slagtesvin til Flexgruppe Alle
svin, 50-75 % fast gulv. Dernæst er der ansøgt om gyllebeholder 4, som ikke indgår i
nudrift.
Afstandskrav i henhold til Husdyrbruglovens §§ 6 - 8 fra Poltestald 1 og 2 samt
gyllebeholder 4:
Afstande fra nye husdyranlæg og gødnings- og
Afstand Afstandskrav
ensilageopbevaringsanlæg og udvidede eller
ændrede anlæg, der medfører forøget forurening
til:
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel
1910 m
50 m
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til
3 km
50 m
boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til
offentlige formål med henblik på beboelse,
institutioner, rekreative formål og lign.
Nabobeboelse
500 m
50 m
Kategori 1- og 2-natur

2,3 km

10 m

Ikke - almene vandforsyningsanlæg
Almene vandforsyningsanlæg
Vandløb (herunder dræn) og søer (større end 100 m2)
Offentlig vej og privat fællesvej
Levnedsmiddelvirksomhed
Beboelse på samme ejendom
Naboskel

> 25 m
> 50 m
> 15 m
> 15 m
> 25 m
> 15 m
30 m

25 m
50 m
15 m
15 m
25 m
15 m
30 m

> 100 m

100 m

Afstande fra nye gødningsopbevaringsanlæg til
flydende husdyrgødning til:
Åbne vandløb og søer (større end 100 m2)

Gyllebeholder 4 er netop placeret 30 m fra skel, så afstandskravet er overholdt.
Til alle de øvrige afstandskrav er der god afstand.
Husdyrbruglovens §§ 6 - 8 afstandskrav er overholdt.

2.4.2 Landskabelige hensyn
Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med ansøgning om eksisterende
og uændrede kvadratmeter produktionsarealer i svinestalden. Gyllebeholder 4 er ny i
ansøgt, men er tidligere godkendt i seneste §12 godkendelse. Og opføres i forlængelse af
eksisterende byggelinje med gyllebeholdere.
Husdyrbruget ligger udenfor kystnærhedszonen, søbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer,
kirkebyggelinjer, åbeskyttelseslinjer, fortidsmindebeskyttelseslinje, fredede områder,
kulturhistorisk bevaringsværdige områder, værdifuldt kulturmiljø, økologiske forbindelser,
geologisk bevaringsværdige områder og netop udenfor større sammenhængende
landskabsområder og bevaringsværdige landskaber.
Husdyrbruget ligger indenfor skovrejsningsområder, men gyllebeholderen er
erhvervsmæssig nødvendig.
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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.
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2.5.1 Naturpunkter
Til kategori 3-naturområder varierer merdepositionen mellem 0,1 og 1,6 kg N/ha/år i forhold
til 8 års driften og 0,0 og 0,3 kg N/ha/år i forhold til nudrift. Der er en ingen total deposition
til kategori 2-natur og til kategori 1-natur er der en totaldeposition på 0,1 kg N/ha.
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 – 2,8 km øst for husdyrbruget ved Verninge Grave.
Nærmeste kategori 1-natur er et Elle- og Askeskovs område beliggende indenfor Natura
2000 Habitatområdet Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.
Husdyrgodkendelse.dk indikerer to kumulationsbrug, hvilket ikke er vurderet yderligere,
eftersom totaldepositionen til området kun er 0,1 kg N/ha/år og husdyrbruget dermed kun
påvirker naturområdet med halvdelen af afskæringskriteriet på 0,2 kg N/ha/år, ved
kumulation med mere end ét andet husdyrbrug. Naturområdet er derfor heller ikke
nærmere beskrevet.
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Kategori 2-natur
Afskæringskriteriet til kategori 2-natur er en totaldeposition på max. 1,0 kg N/ha/år.

B. §3-overdrev på 3,7 ha – 2,2 km sydøst for husdyrbruget
Nærmeste kategori 2-natur er ifølge kortmaterialet i Husdyrgodkendelse.dk et §3-overdrev
2,2 km sydøst for husdyrbruget på 3,7 ha, hvor naturtypen er angivet til blandet natur med
lav bevoksning.
Husdyrbruget påvirker ikke overdrevet ved en totaldepositionen på 0,0 kg N/ha/år som
dermed er under afskæringskriteriet på 1,0 kg N/ha/år.
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.
Meremissionen i forhold til 8 års driften på 4.129,4 kg N/år skyldes primært den store
udvidelse i forbindelse med §12 godkendelsen i 2013, hvor dyreholdet blev fordoblet.
Hvorimod merdeposition i forhold til nudrift kun er 710,4 kg N/år, hvor de 363,9 kg N/år
stammer fra den nye gyllebeholder 4. Den resterende del er fra ændringen til Flexgruppe
Alle svin i Poltestald 1 og 2. Reelt bliver meremissionen væsentlig mindre, fordi der stadig
primært vil gå polte i form af slagtesvin i poltestaldene og overdækkes den nye
gyllebeholder halvveres emissionen herfra.
Fra Langerod er merdepositionen til alle kategori 3-naturområderne under 1,0 kg N/ha/år i
forhold til nudrift. Hvorimod merdepositionen til ét skovområde er 1,9 kg N/ha i forhold til 8
års driften. Men som beskrevet under pkt. 1.2 Ikke teknisk resumé kan 8 årsdriften gå hen
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og blive overflødig, afhængigt af afgørelsestidspunktet for denne nye §16a godkendelse.
Reelt skal 8 års driften beskrives i forhold til afgørelsestidspunktet og bliver det efter
28.05.2021, er 8 års driften som beskrevet i denne ansøgning overflødig og i stedet
erstattet af ovenstående beskrevne nudrift.

C. §3-mose og skov – 1.120 m sydøst for husdyrbruget
En lille §3-mose som ligger i kanten af Langsted Skov, naturtypen er derfor også angivet til
Skov. §3-mosen og skoven får en merdeposition på 0,2 kg N/ha/år i forhold til 8-årsdriften
og 0,0 kg N/ha/år i forhold til nudriften. Hvor vidt skoven er ammoniakfølsom eller ej er ikke
yderligere vurderet eftersom mosen allerede indgår i kategori 3-natur og merdepositionen
er langt under afskæringskriteriet.
D. §3-overdrev – 820 m sydøst for husdyrbruget
Et §3-overdrev på 1,9 ha, hvor naturtypen er angivet til Blandet natur med lav bevoksning.
§3-overdrevet får en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år i forhold til 8-årsdriften og 0,0 kg
N/ha/år i forhold til nudriften.
E. §3-mose – 780 m syd for husdyrbruget
En §3-mose der primært består af vand. Naturtypen er derfor også angivet til vand. §3mosen får en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år i forhold til 8-årsdriften og 0,0 kg N/ha/år i
forhold til nudriften.
F. §3-overdrev – 780 m syd for husdyrbruget
Et §3-overdrev på 0,3 ha, hvor naturtypen er angivet til Blandet natur med lav bevoksning,
fordi der er randbevoksning om en stor del af arelaet. Ses der bort fra den del er
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størstedelen af området Blandet natur med lav bevoksning, i dette tilfælde har det ingen
betydning på ammoniakdepositionen, hvilken af de to naturtyper der vælges. §3-overdrevet
får en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år i forhold til 8-årsdriften og 0,0 kg N/ha/år i forhold til
nudriften.
G. §3-mose – 640 m sydvest for husdyrbruget
En §3-mose, hvor naturtypen er derfor også angivet til skov. §3-mosen får en
merdeposition på 0,2 kg N/ha/år i forhold til 8-årsdriften og 0,0 kg N/ha/år i forhold til
nudriften.
H. §3-mose og skov – 790 m nordvest for husdyrbruget
En §3-mose der samtidig er udpeget som skov, naturligt tilgroet lysåbent areal. Naturtypen
er derfor også angivet til skov. §3-mosen får en merdeposition på 0,3 kg N/ha/år i forhold til
8-årsdriften og 0,0 kg N/ha/år i forhold til nudriften. Hvor vidt skoven er ammoniakfølsom
eller ej er ikke yderligere vurderet eftersom mosen allerede indgår i kategori 3-natur og
merdepositionen er langt under afskæringskriteriet.
I. Potentiel ammoniakfølsom skov – 330 m nordøst for husdyrbruget
Skovområdet er ikke udpeget som kategori 3-natur i husdyrgodkendelse.dk, men af gamle
Høje målebordsblade fra 1842-1899 fremgår det, at en del af skovområdet har ligget der
meget længe. Ansøger vurderer derfor at der kan være tale om potentiel ammoniakfølsom
skov. Naturtypen er derfor også angivet til skov. Skoven får en merdeposition på 1,9 kg
N/ha/år i forhold til 8-årsdriften og 0,4 kg N/ha/år i forhold til nudriften.
Baggrundsbelastningen for området er 13,6 kg N/ha/år og skovområdet får fra
husdyrbruget en totaldeposition på 3,3 kg N/ha/år i ansøgt, dermed en samlet
ammoniakdeposition på 16,9 kg N/ha/år til skovområdet, hvilket de fleste skovområder godt
kan tåle.

Øvrig natur
§3-enge, søer og vandløb er ikke omfattet af Kategori 1-, 2- og 3-natur. Der ligger enkelte
§3-enge og søer rundt om husdyrbruget, men ingen af dem så tæt på, at de påvirkes af
husdyrbruget.

2.5.2 Bilag IV-arter
Ansøger har ikke fundet nogle oplysninger om Bilag IV-arter i nærheden af husdyrbruget.
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 nærtliggende naturområderne i forhold til nudrift vurderes det, at der ikke
sker væsentlige påvirkninger af eventuelle bilag IV-arters yngle- og rastområder.
Opførelse af en ny gyllebeholder vil umiddelbart heller ikke være til hindre for eventulle
Bilag IV-arter.
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2.6

Lugtemission

Figur 4. Samlet resultat af lugtberegningen.

Geneafstanden er beregnet på baggrund af Figur 5. Lugtemission i ansøgt.

Figur 5. Lugtemission i ansøgt
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2.6.1 Nærmeste nabobebyggelser
Enkeltbolig: 503,6 m nordvest for lugtcentrum ligger nærmeste enkeltbolig Assensvej 327.
Enkelt boligerne Assensvej 329, Odensevej 73 og Assensvej 372 ligger lidt længere væk,
fra lugtcentrum.
Øvrige naboer med landbrugspligt indgår ikke i lugtvurderingen: Langerod 21, Højbjergvej
29, Højrupgyden 15, Assensvej 325, Grønnemosevej 6, 7, 12, 18, 20, 24 og 26.
Samlet bebyggelse i landzone: 1.091,4 m nordøst for lugtcentrum ligger nærmeste samlet
beyggelse Assensvej 315, hvor der ligger en klynge af enkelt boliger i landzone uden
landbrugspligt inden for en radius af 200 m. Boligerne som udgør samlet bebyggelse er
Assensvej 311, 313, 319, 321, 323, 366 og 370. Der ligger ingen lokalplanlagte områder
tættere på, som kan udgøre samlet bebyggelse.
Byzone: 2.032,6 m nordøst for lugtcentrum ligger nærmeste byzone Verninge –
Kommuneplan nr. 3.2.BE.11, Ældre boligområder i Verninge.

Figur 6. Placering af nærmeste nabobebyggelser.
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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
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 i forhold til enkelt
boliger og byzone.
I forhold til samlet bebyggelse, ligger husdyrbruget Grønnemosevej 6 mindre end 300 m fra
Assensvej 315. Der er tale om et kvægbrug som ifølge CHR er med handyr og kvier.
Gyllebeholderne alene har en ammoniakemission på 115 kg N/år, men herudover kommer
eventuelt stalde og møddingsplads, hvorfra ansøger ikke kender produktionsarealet og den
endelige ammoniakemission kan ikke beregnes. Derfor er der i ansøgningen regnet worst
case og indtastet kumulation til samlet bebyggelse, selvom ammoniakemissionen sagtens
kan ligge under 750 kg N/år.

2.6.3 Miljøteknologi til lugtreduktion
Der er ikke indregnet teknologi til lugtreduktion i ansøgningen, hverken i nudrift eller
ansøgt.

2.6.4 Resultat af lugtberegning
Korrigeret geneafstand til nærmeste enkeltbolig Assensvej 327 er 323,5 m og kortere end
vægtet gennemsnitsafstand på 503,6 m, dermed er lugt overholdt, også til de øvrige enkelt
boliger som ligger længere væk er lugt overholdt.
Samlet bebyggelse udgøres af en række boliger langs Assensvej, hvor der ligger en klynge
af enkelt boliger i landzone uden landbrugspligt indenfor 200 m. Korrigeret geneafstand til
nærmeste samlet bebyggelse Assensvej 315 er 769,6 m inklusiv kumulation (som ikke er
afklaret) og dermed kortere end vægtet gennemsnitsafstand på 1.091,4 m, dermed er lugt
overholdt.
Korrigeret geneafstand til nærmeste byzone Verninge – Kommuneplan nr. 3.2.BE.11 er
922,7 m og kortere end vægtet gennemsnitsafstand på 2.032,6 m, dermed er lugt overholdt
til byzone.

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, kornblæser, aflæsning
af korn, samt trafikstøj i forbindelse med husdyrgødning og flytning af grise.
Svinestaldene har mekanisk ventilation med et moderat støjniveau - især ved nattetid, hvor
ventilationsbehovet er lille.
Der kan lejlighedsvis forekomme støj fra transport af grise.
Dertil kommer kortvarig støj fra kørsel med vare- og lastbiler samt traktorkørsel m.v. til og
fra bedriften. Samt lastbiler med gylle til og fra biogasanlæg.
Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og alt i alt vurderes det ansøgte ikke at give
yderligere støjgener for omgivelserne end nuværende godkendelse, eftersom der ikke sker
væsentlige ændringer med det ansøgte. Med 400 m til nærmeste naboer og støjkilderne
spredt på ejendommen er ejendommen godt placeret i forhold til støj fra selve
husdyrbruget.

2.7.2 Støv
Der er ingen væsentlige støvende aktiviteter på ejendommen og afstanden til naboer gør,
at de ikke generes af eventuelle støvgener fra foderhåndtering. Der vil derfor ikke være
støvgener udenfor ansøgers matrikkkel ved den daglige drift.

2.7.3 Lys
Der vil være 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 behov og efter gældende regler, så de ikke er til gene
for omgivelserne.

2.7.5 Transporter
Transporter i forbindelse med husdyrbruget sker via eksisterende udkørsler til
Assensvej/Odensevej. Antallet af transporter er uændret i ansøgt, eftersom der ikke sker
væsentlige ændringer af husdyrbruget. I forhold til seneste godkendelse behandles der nu
gylle på biogasanlægget, hvilket betyder ugentlige transporter med lastbil, dette opvejes så
af, at der ikke skal flyttes så meget gylle ud til gylleaftagerne i udbringningssæconnen.
I forbindelse med såvel interne som eksterne transporter vurderes det ansøgte ikke at
forårsage øget støjbelastning eller støvgener for naboer.

2.8 Reststoffer, affald og naturressourcer
2.8.1 Døde dyr
Døde dyr afhentes af DAKA.
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De opbevares hygiejnisk og overdækket, samt i container.

2.8.2 Affald
Affald bortskaffes efter gældende regler og afhentes via affaldsordning eller afleveres på
genbrugsplads. Dermed vil affaldet også blive sorteret og genanvendt bedst muligt.
Mængden af affald og affaldsfraktioner vil være uændret i ansøgt. Og indtil afhentning vil
det primært blive opbevaret i bygningerne eller i container.

2.8.3 Olie- og kemikalier
Olie til oliefyret opbevaes i en godkendt olietank.
Spildolie og kemikalier håndteres som udgangspunkt 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 primært med overskudsvarmen fra gyllekøling suppleret af et
oliefyr til de meget kolde vintre. Derfor anvendes der el til opvarmning, hvormed
ejendommens energiforbrug ikke kan sammenlignes med standard normer.
Herudover anvendes der strøm til ventilation, belysning og foderblanding.

2.8.5 Vandforbrug
I staldene anvendes der vand til drikkevand, overbrusning og vask af stalde. 90 % af
vandforbruget går til drikkevand, hvilket ikke kan reduceres. De fleste af staldene er
forholdsvis nye og dermed er det nemmere at reducere andelen af spildevand.

2.9

BAT-Ammoniakemission

Figur 7. Samlet BAT-beregning og ammoniakemission.

Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 7.515 kg N/år og
ammoniakemissionen er på 7.515 kg N/år, dermed er det vejledende emissionsniveau
overholdt med 0 kg N/år ved videreførelse af de nuværende tiltag med 15,4 %
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ammoniakreduktion fra gyllekøling i Smågrisestald 2, Farestald 3 og Drægtighedsstald 2.
Samt teltoverdækning på Gyllebeholder 3.

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

Figur 8. Forudsætning for BAT-beregning.

I seneste §12-godkendelse er gyllekøling indregnet med 18 % ammoniakreduktion i
Smågrisestald 2, Farestald 3 og Drægtighedsstald 2, men der er stillet vilkår 3.4.4 om
køling med 20 W/m2. Og efter Miljøstyrelsens revidering af effekten af gyllekøling i 2018
svarer køling med 20 W/m2 kun til en ammoniakeffekt på 15,4 % i dag, som derfor er
anvendt her i nudrift og ansøgt.

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 – Bilag 1 pkt. C
Husdyrbruget er et IE-brug med mere end 750 årssøer.

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 opvarmning, ventilation,
belysning og foderhåndtering.
Staldene er med mekanisk ventilation og styret af et temperaturreguleret styringssystem,
som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperatur i staldene og
elforbruget.
Der er køling, hvor det er lovpligtigt i i løsdriftstier til golde og drægtige søer, med følgende
lavere ventilationsbehov. Derudover reduceres støv og klimaet forbedres generelt med
overbrusning.
Ved udskiftning af lysarmaturer vælges armaturer og rør med lavt energiforbrug, f.eks.
LED-rør.
Ved udskiftning af ventilationsanlæg, vælges anlæg med lavt energiforbrug. Men
størstedelen af anlægget er forholdsvist nyt og i de fleste stalde er der skiftet til
lavenergiventilation.
På ejendommen er der monteret solceller. Dette reducerer ikke energiforbruget, men der er
tale om mere grøn energi.
Energiforbruget opgøres årligt i forbindelse med regnskabet, men vil variere afhængigt af
ventilationsbehovet.

3.2.2 BAT-Vand
Den væsentligste del af vandforbruget er drikkevand til dyrene, som der ikke kan spares
på, da dyrenes vandbehov skal dækkes. Derimod kan der fokuseres på vandspild. I
smågrisestaldene er der f.eks. drikkekopper som er med til at minimere 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 gyllebeholderne forhindres ved teltoverdækning.
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

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

3.3

Ikke-teknisk resumé af alternativer til teknologi og foranstaltninger
BAT-niveauet er baseret på teknologier fra eksisterende staldafsnit og overdækning af
Gyllebeholder 3, dermed er BAT også opfyldt, når der ikke foretages ændringer i
staldsystemet i ansøgt.
Alle svinestaldene er med delvis fast gulv og i de nyeste stalde er der gyllekøling.
Eftersom der ikke foretages nogle fysiske ændringer i staldene i ansøgt udover indførelse
af Flexgrupper i poltestaldene er der ikke så mange andre alternativer til BAT. 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, idet
husdyrbruget ikke påvirker noget kategori 1- og 2-natur væsentligt.
Teltoverdækningerne på gyllebeholder 1, 2 og 4 er ikke indregnet som BAT-tiltag.
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4.

Miljøkonsekvensrapport – Bilag 1 pkt. E
Miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i ovenstående beskrivelser og vurderinger.
Udover nedenstående afsnit 4.1 – 4.3 fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Bilag 1,
pkt. E 1) - 3) skal miljøkonsekvensrapporten også indeholde en vurdering i henhold til
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 4 Stk. 8:
Miljøkonsekvensrapporten, herunder de oplysninger, som ansøger skal give efter bilag
1, pkt. E og F, 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 nævnt i 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. 8 er beskrevet under nedenstående afsnit 4.1.2 Forventede væsentlige
og kumulative indvirkninger på miljøet og afsnit 6. Konklusion.

4.1 Beskrivelse af ansøgte
4.1.1 Placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender
Husdyrbruget er en traditionel svineproduktion med staldanlæg, gyllebeholdere 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
Forventede væsentlige og kumulatiove indvirkninger på miljøet er beskrevet under
ovenstående afsnit 2.5 Ammoniakemission, 2.6 Lugtemission og 2.9 BATAmmoniakemission.
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. 8
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
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husdyrbruget. BAT-kravet der stilles til husdyrbruget, medvirker til at målet for fald i
ammoniakemissionen i Danmark nås.
Lugtgeneniveauerne beskrevet i ovenstående afsnit 2.6 Lugtemission er også overholdt for
det ansøgte. Ejendomme registreret med landbrugspligt er dog ikke omfattet af
beskyttelsesniveauet for lugt jf. § 31 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De er derimod
beskyttet af Husdyrbruglovens generelle afstandskrav i § 6, hvor der blandt andet skal
være 50 m til nærmeste nabobeboelser, som også er 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 i forhold til nudrift.
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 i forhold til nudriften.
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.
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.
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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 kun bygges en ny gyllebeholder i forlængelse af eksisterende.
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. 8 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 og
muligheden for at kunne opføre gylldebeholder 4 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.
Gyllebeholder 4 kunne alternativt placeres ude på en af husdyrbrugets marker, hvor
udbringningen af gylle også foregår. Dette ville være praktisk i forhold til når gyllen kommer
retur fra biogasanlægget kunne det læsses af der. Men eftersom gyllebeholderen kan
placeres ved husdyrbruget foretrækker kommunerne typisk det og gyllebeholderen er
derfor lagt i tilknytning til eksisterende gyllebeholdere på ejendommen, hvor afstandskrav er
overholdt.
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4.1.5 Særlige karakteristika
Der er ingen særlige karakteristika for det ansøgte husdyrbrug, der skiller sig ud fra
traditionel svineproduktion i Danmark. Husdyrbruget overholder afskæringskriterierne i
henhold til husdyrbrugloven. Men fordi det er et nyt punkt i
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fra 2021 er det beskrevet under pkt. 5, ud fra den
viden der er om afsnittet på ansøgningstidspunktet.

4.2

Ikke-teknisk resumé
Se afsnit 1.2 Ikke-teknisk resumé og afsnit 6. Konklusion.

4.3

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

5.

Oplysninger som er relevante for de særlige
karakteristika, der gør sig gældende for det ansøgte og for
det miljø, der kan forventes at blive berørt – Bilag 1 pkt. F
Størstedelen af de oplysninger der her skal beskrives i henhold til
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1, pkt. F, er allerede beskrevet i ovenstående
afsnit.
For det ansøgte husdyrbrug har ansøger ikke fundet nogle særlige karakteristika som
yderliere skal beskrives for det ansøgte husdyrbrug.
Bekendtgørelsesteksten er sat ind med kursiv for hvert punkt.

5.1

Beskrivelse af det ansøgte husdyrbrug
Beskrivelse af det ansøgte husdyrbrug, herunder navnlig:
a) En beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs placering:
Placeringen er beskrevet ovenfor.

b) En beskrivelse af hele det ansøgte husdyrbrugs fysiske karakteristika, herunder, hvor det
er relevant, fornødne nedrivningsarbejder, og arealanvendelsesbehovet i anlægs- og
driftsfaserne:
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Husdyrbrugets fysiske karakteristika er uændret og der rives ikke noget ned. Husdyrbrugets
arealanvendelse til staldbygninger er uændret. Den nye gyllebeholder opføres i stil med de
eksisterende og placeres på en del af husdyrbrugets landbrugsjord.

c) En beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved det ansøgte husdyrbrugs driftsfase
(navnlig en eventuel produktionsproces), f.eks. energibehov og energiforbrug, typen og
mængden af de anvendte materialer og naturressourcer (herunder vand, jordarealer,
jordbund og biodiversitet):
Husdyrbrugets væsentligste karakteristika ved driftsfasen er uændret.

d) Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (såsom vand-,
luft-, jordbunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling) og
mængder og typer af affald produceret i anlægs- og driftsfaserne:
Type og mængde af forventede reststoffer og emissioner samt affald produceret i
driftsfaserne er uændret.

5.2

Alternativer og særlige karakteristika
En beskrivelse af de rimelige alternativer (f.eks. vedrørende projektets udformning,
teknologi, placering, dimensioner og størrelsesorden), som ansøger har undersøgt, og som
er relevante for det ansøgte husdyrbrug og dets særlige karakteristika, og angivelse af
hovedårsagerne til det trufne valg, herunder en sammenligning af miljøpåvirkningerne:
Udover opførelse af en ny gyllebeholder som er beskrevet ovenfor er husdyrbruget
uændret, det er derfor ikke relevant at se på yderligere alternative placeringer, når
Husdyrbruglovens krav er overholdt og der ikke er nogle særlige karakteristika for det
ansøgte husdyrbrug.

5.3

Aktuel miljøstatus og dens sandsynlige udvikling
En beskrivelse af de relevante aspekter af den aktuelle miljøstatus (referencescenarie) og
en kort beskrivelse af dens sandsynlige udvikling, hvis det ansøgte husdyrbrug ikke
gennemføres, for så vidt naturlige ændringer i forhold til referencescenariet kan vurderes
ved hjælp af en rimelig indsats på grundlag af tilgængeligheden af miljøoplysninger og
videnskabelig viden:
Størstedelen af naturområderne omkring husdyrbruget får en meget lille totaldeposition af
ammoniak fra husdyrbruget, hvilket ikke forventes at stige fra det ansøgte husdyrbrug.
Udefrakommende faktorer fra øvrige husdyrbrug kan der ikke redegøres for her.

5.4

§ 4, stk. 8 faktorer der bliver berørt i væsentlig grad
En beskrivelse af de i § 4, stk. 8, nævnte faktorer, der kan forventes at blive berørt i
væsentlig grad af det ansøgte husdyrbrug: Befolkningen, menneskers sundhed,
biodiversiteten (f.eks. fauna og flora), jordarealer (f.eks. inddragelse af arealer), jordbund
(f.eks. organisk stof, erosion, komprimering og arealbefæstelse), vand (f.eks.
hydromorfologiske forandringer, kvantitet og kvalitet), luft, klima (f.eks.
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drivhusgasemissioner, virkninger, der er relevante for tilpasning), materielle goder,
kulturarven, herunder den arkitektoniske og arkæologiske aspekter, og landskab:
Se ovenstående afsnit 4.1.2 Forventede væsentlige og kumulative indvirkninger på miljøet.

5.5

Forventede væsentlige virkninger på miljøet
En beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs forventede væsentlige virkninger på miljøet som
følge af bl.a.:
a) Anlæggelsen og tilstedeværelsen af det ansøgte husdyrbrug, herunder, hvor det er
relevant, nedrivningsarbejder:
Der etableres kun en traditionel gyllebeholder som opføres efter gældende regler og
afstandskrav.

b) Brugen af naturressourcer, navnlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet, så vidt
muligt under hensyntagen til en bæredygtig adgang til disse ressourcer:
Gyllebeholderen etableres efter gældende regler. Se også afsnit 4.1.2 Forventede
væsentlige og kumulative indvirkninger på miljøet.

c) Emissionen af forurenende stoffer, støj, vibrationer, lys, varme og stråling, opståelsen af
gener og bortskaffelsen og genvindingen af affald:
Husdyrbrugets emissoner er beskrevet under ovenstående afsnit 2.5 Ammoniakemission,
2.6 Lugtemission og 2.9 BAT-Ammoniakemission.
Under afsnit 4.1.2 26Forventede væsentlige og kumulative indvirkninger på miljøet er det
vurderet, at der ikke er kumulative effekter med hensyn til støj, støv, lys, skadedyr og
transporter til og fra husdyrbruget.

d) Faren for menneskers sundhed, kulturarven og miljøet (f.eks. på grund af ulykker eller
katastrofer):
Under ovenstående afsnit 4.1.2 26Forventede væsentlige og kumulative indvirkninger på
miljøet er der beskrevet: Befolkningen og menneskers sundhed, Materielle goder, kulturarv
og landskabet samt Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer.

e) Kumulationen af det ansøgte husdyrbrugs virkninger med andre eksisterende og/eller
godkendte projekter, idet der tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøproblemer i
forbindelse med områder af særlig miljømæssig betydning, som kan forventes at blive
berørt, eller anvendelsen af naturressourcer:
Der er ikke fundet nogle væsentlige kumulative virkninger for det ansøgte husdyrbrug.

f) Det ansøgte husdyrbrugs indvirkning på klimaet (f.eks. arten og omfanget af
drivhusgasemissioner) og projektets sårbarhed over for klimaændringer:
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Der foreligger ingen nationale handleplaner for reduktion af drivhusgasser. Dernæst
foreligger der ingen emissionsfaktorer for drivhusgasser fra husdyrbrug, som vi f.eks. har
for ammoniakemission, som ikke direkte er en drivhusgas.
Husdyrbruget ligger ikke specielt udsat i forhold til klimaændringer.

g) De anvendte teknologier og stoffer:
Teknologier til reduktion af ammoniakemissionen er beskrevet under ovenstående afsnit
2.9 BAT-Ammoniakemission.

5.6

Metoder til forudberegningen af virkninger på miljøet
En beskrivelse af hvilke metoder eller beviser, der er anvendt til identificeringen og
forudberegningen af de væsentlige virkninger på miljøet, herunder oplysninger vedrørende
eventuelle vanskeligheder (f.eks. tekniske mangler eller manglende viden) i forbindelse
med indsamlingen af de krævede oplysninger og vedrørende de vigtigste usikkerheder:
Husdyrgodkendelse.dk er det eneste godkendte beregningsværktøj til beregning af
ammoniakdeposition til naturområder.

5.7

Foranstaltninger til væsentlige skadelige virkninger på miljøet
En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge,
begrænse eller om muligt neutralisere identificerede væsentlige skadelige virkninger på
miljøet og, om relevant, af eventuelle foreslåede overvågningsordninger. Denne beskrivelse
bør redegøre for, i hvilken grad de væsentlige skadelige virkninger på miljøet undgås,
forebygges, begrænses eller neutraliseres, og bør dække både anlægs- og driftsfasen:
Teknologier til reduktion af ammoniakemissionen er beskrevet under ovenstående afsnit
2.9 BAT-Ammoniakemission.

5.8

Sårbarhed over for større ulykker
En beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs forventede skadelige virkninger på miljøet som
følge af det ansøgte husdyrbrugs sårbarhed over for større ulykker og/eller katastrofer, som
er relevante for det det ansøgte husdyrbrug. Relevante foreliggende oplysninger indhentet
via risikovurderinger foretaget i henhold til EU-lovgivning såsom Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2012/18/EU eller Rådets direktiv 2009/71/Euratom eller relevante
vurderinger foretaget i henhold til national lovgivning kan bruges til dette formål, forudsat at
kravene i nærværende direktiv opfyldes. Beskrivelsen bør, hvor det er relevant, omfatte de
påtænkte foranstaltninger til forebyggelse eller afbødning af sådanne begivenheders
væsentlige skadelige virkninger på miljøet og oplysninger om beredskabet med henblik på
håndtering af sådanne nødsituationer:
Husdyrbruget har en beredskabsplan i tilfælde af ulykker.

5.9

Ikke-teknisk resumé af punkt 5.1-5.8
Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af punkt 1-8 fremlagte oplysninger:
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Se afsnit 1.2 Ikke-teknisk resumé og afsnit 6. Konklusion.

5.10 Referenceliste
En referenceliste med oplysninger om kilderne til de i rapporten indeholdte beskrivelser og
vurderinger:
Husdyrgodkendelse.dk
Husdyrbrugloven: Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
LBK nr. 520 af 1. maj 2019.
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v.
af husdyrbrug, nr. 2256 af 29. december 2020.
Miljøstyrelsens Husdyrvejledning, opdateres løbende, husdyrvejledning.mst.dk

6.

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 produktionsarealer i eksisterende
bygninger, vurderes der ikke at være påvirkning på nogle af ovenstående faktorer og heller
ikke samspillet mellem dem. Emissionen fra opførelse af en ekstra gyllebeholder er minimal
i forhold til det samlede husdyrbrug.
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Bilag: Plantegninger med produktionsareal
Dette bilag danner grundlag for de indtastede produktionsarealer i skema 222091 i
husdyrgodkendels.dk. I alle beregningerne af produktionsareal er der rundet op til et helt tal uden
decimal.
I de staldafsnit, hvor der ikke foreligger gamle plantegninger, har Henrik Solgård målt
produktionsarealet op.
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 indsendelsestidspunktet for denne § 16a), nudrift (som dyreholdet er ude i stalden i dag), samt
ansøgt dyrehold. I langt de fleste tilfælde er 8 års drift, nudrift og ansøgt drift ens.
Som beskrevet i indledningen kan 8 årsdriften gå hen og blive overflødig, afhængigt af
afgørelsestidspunktet for denne nye §16a godkendelse. Reelt skal 8 års driften beskrives i forhold
til afgørelsestidspunktet og er det efter 28.05.2021, bliver 8 års driften som beskrevet i denne
ansøgning overflødig og i stedet erstattet af nudrift. Dermed vil nudriften og 8 års driften være 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:

Følgende flexgrupper med kombinationer af dyretyper og staldsystemer kan anvendes i ansøgt,
men ikke i nudrift og 8 års drift:

I nedenstående beskrivelse af produktionsarealet dækker betegnelsen søer over, store polte over
107 kg, gylte, golde og drægtige søer. Som i ovenstående hedder Søer, golde og drægtige. I disse
stalde går der også orner, hvilket ikke skal angives særskilt.
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Poltestald 1
Poltestalden er godkendt i 2005 og bygget herefter. Der foreligger ingen plantegning.

8 års drift og nudrift:
I dag er der tilladelse til slagtesvin/polte (32-107 kg), halvdelen på hhv. 25-49 % fast gulv og 50-75
% fast gulv. Efter en opmåling i stalden er hele stalden konstateret med 50-75 % fast gulv, hvilket
ammoniakmæssigt er bedre end 25-49 % fast gulv.

2 rækker med i alt 16 stier á 4,55 m x 2,56 m = 187 m2 produktionsareal til slagtesvin, 50-75 % fast
gulv.

Ansøgt:
I ansøgt ændres de 187 m2 produktionsareal til Flex-gruppen Alle svin, 50-75 % fast gulv, så der
også kan gå store polte og gylte, i form af Søer, golde og drægtige, løsgående, delvis spaltegulv.

Poltestald 2
Stalden er godkendt i forbindelse med
§12-godkendelsen i 2013 og bygget i
2014.
Derfor ingen dyr i 8 års driften.

Nudrift:
16 stier á 4,60 m x 2,56 m og 1 sti á 4,60
m x 2,12 m = 198 m2 produktionsareal til
slagtesvin, 50-75 % fast gulv.

Ansøgt:
I ansøgt ændres de 198 m2
produktionsareal til Flex-gruppen Alle
svin, 50-75 % fast gulv, så der også kan
gå store polte og gylte, i form af Søer,
golde og drægtige, løsgående, delvis
spaltegulv.
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Løbestald
Stalden er godkendt og bygget i 2001 og dermed den ældste stald på ejendommen sammen med
Farestald 2.

Løbeafdelingen er oprindeligt med dybstrøelse, men er ændret til delvis spaltegulv i forbindelse
§12-godkendelsen i 2013.

Nudrift og ansøgt:
Løbestaldens samlede produktionsareal inkl. to ornegange, men uden gangareal til farestalden:
18,5 m x 21,5 m = 398 m2 produktionsareal til søer, løsgående, delvis spaltegulv.

8 års drift:
I §11-godkendelsen fra 2010 blev der godkendt 64 bokse i løbestalden, de 30 eksisterende og 34
nye i gyltestierne: (2,4 m x 21,5) + (3,9 x 21,5) = 135 m2 produktionsareal til søer, individuel
opstaldning, delvis spaltegulv.

Det resterende areal er til løsgående søer og orner, oprindeligt med dybstrøelse:
398 m2 - 135 m2 = 263 m2 produktionsareal til søer, løsgående, dybstrøelse + spaltegulv.
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Drægtighedsstald 1

Den nordlige del af drægtighedsstald 1 er godkendt i
2005 og bygget herefter. Se plantegning med 2 stier
markeret med rødt øverst.

Den sydlige del af stalden består af 4 tilsvarende stier,
uden plantegning.

Nudrift og ansøgt:
Produktionsarealet uden gangarealer er markeret
med rødt:

6 stier á 16,5 m x 9,6 m = 951 m2 produktionsareal til
søer, løsgående, delvis spaltegulv.

Stalden er oprindeligt med dybstrøelse, men er
ændret til delvis spaltegulv i forbindelse §12godkendelsen i 2013.

8 års drift:
951 m2 produktionsareal til søer, løsgående,
dybstrøelse + spaltegulv.
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Drægtighedsstald 2

Stalden er godkendt i
forbindelse med §12godkendelsen i 2013 og bygget
i 2014.
Dermed intet dyrehold i 8 års
driften.

Nudrift og ansøgt:
Staldens samlede
produktionsareal uden
midtergang samt gang
v/sygestier:
69,05 x (16,25 + 16,25)
- 69,05 x 1,60 midtergang
- 1,00 x 16,25 gang v/sygestier
= 2.117 m2 produktionsareal til
søer, løsgående, delvis
spaltegulv.

Produktionsarealet er markeret
med rødt.

Drægtighedsstald 2 måler
udvendigt 69,57 m x 34,62 m jf.
plantegningen.
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Farestald 1
Der er begrænset med oplysninger på stalden og der foreligger ingen plantegning.
Stalden måler indvendigt 9,1 x 17,6 m.

8 års drift, nudrift og ansøgt:
30 farestier á 1,6 m x 2,5 m = 120 m2 produktionsareal til diegivende, delvis spaltegulv.

Farestald 2
Stalden er godkendt og bygget i 2001 og dermed den ældste stald på ejendommen sammen med
Løbestald.

8 års drift, nudrift og ansøgt:
114 farestier á 1,5 m x 2,6 m = 445 m2 produktionsareal til diegivende, delvis spaltegulv.
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Farestald 3
Stalden er godkendt i forbindelse med §12-godkendelsen i 2013 og bygget i 2014. Dermed intet
dyrehold i 8 års driften.

Nudrift og ansøgt:
179 farestier á 1,6 m x 2,69 m = 770 m2 produktionsareal til diegivende, delvis spaltegulv.

14 rækker á 13 farestier og 1 række á 10 farestier, her imellem 8 gange på 1 m.

Mellem Farestald 2 og Farestald 3 er der en mellemgang.

41

Smågrisestald 1

Smågrisestald 1 er
godkendt i 2005 og
bygget herefter.

8 års drift, nudrift og
ansøgt:
Staldens samlede
produktionsareal:
99 stier á 4,2 m x 2,1 m =
873 m2 produktionsareal
til smågrise, delvis
spaltegulv.
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Smågrisestald 2

Stalden er godkendt i forbindelse med
§12-godkendelsen i 2013 og bygget i
2014. Derfor er der ikke noget dyrehold i
8 års driften.

Nudrift og ansøgt:
Staldens samlede produktionsareal:
200 stier á 2,9 m x 2,3 m = 1.334 m2
produktionsareal til smågrise, delvis
spaltegulv.

Smågrisestald 2 måler udvendigt 68,92
m x 25,12 m jf. plantegningen.
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