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1.

Baggrundsoplysninger
Ebberupvej 40 og 44 er to forskellige adresser samlet på en ejendom.
Ebberupvej 44
På adressen er der en ældre svinestald med fulddrænede gulve. Der er en tilhørende
gyllebeholder med fortank.
Lovlig nudrift: Adressens nuværede produktionstilladelse er en §15-anmeldese om skift
mellem dyretyper, fra 3. august 2021, med tilladelse til 42 slagtekalve, 20 % jersey og 168
slagtekalve, 80 % tung race. I alt 210 slagtekalve (6 mdr – slagt)
I alt 660 m 2 produktionsareal.
Lovlig 8-årsdrift: Adressens produktionstilladelse for 8 år siden er 4.900 slagtesvin (30-102
kg)
I alt 660 m 2 produktionsareal.
Stald er opbygge af 5 staldsekstioner, der renoveres til dybstrøelsesstald med henblik på
slagtekalveproduktion.

Ebberupvej 40
På adressen er der et gammelt staldkompleks, med dybstrøelsesarealer.
Lovlig nudrift: Adressens nuværede produktionstilladelse er en anmeldelse fra 18. juli 2017
af et dyrehold på 53 slagtekalve (30-328 kg)
Dyreholdet skulle holdes inden for gældende stalde.
I alt 579 m 2 produktionsareal.
Lovlig 8-årsdrift: ingen produktionstilladelse
I alt 0 m 2 produktionsareal.
Ejendommene drives som konventionelle kvægejendom, hvor der slagtekalve.
Det ansøgte omfatter dyrehold i eksisterende stalde og godkendelse af de eksisterende
produktionsarealer. Der søges yderligere ændring af dybstrøelsesarealer i eksisterende
bygninger.
De nye dybstrøelsesarealer indrages i eksisterende bygninger og vil ikke have nogen visuel
påvirkning landskab.
På de ansøgte produktionsarealer søges der til flexgrupper (alle kvæg, heste får og geder),
hvilket giver fremadrettet større fleksibilitet og fremtidssikring mht. den endelige indretning.
Materialet danner grundlaget for kommunens afgørelse om miljøgodkendelse for
ejendommen.
Ansøgningen skal behandles jf. § 16b i Lovbekendtgørelse 2019-05-03 nr. 520 og
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr 2243 af 29/11/2021). De to adresser ligger
på samme ejendom, så de er nu omfattet af samme miljøtilladelse.
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2.

Husdyrbruget og det ansøgte

2.1

Indretning og drift af anlægget
Stald 1
På Ebberupvej 44 er der en stalden fra 1998, som består fulddrænede gulve til slagtesvin.
Stalden er opdelt i 5 sektioner. I den østvendte ende er der et mindre forrum. Alle
sektionerne ombygges til dybstrøelsesstald med henblik på kalveproduktion.
I de fem sektioner fjernes spalterne fra stalden. Under spalterne er der fast støbte
gyllekummer. Disse fungere som fremadrettet som dybstrøelsesstald.
Der er en eksisterende gyllebeholder på 3.000 m 3, med tilhørende fortank.

Stald 2
På Ebberupvej 40 ligger stald 2 som en samling af de oprindelige landbrugsbygninger, der
er opført over en længere årrække. Der er kun dybstrøelsesarealer i staldene.
Der er en eksisterende gyllebeholder fra 1984 på 975 m 3 på ejendommen.
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2.1.1 Stalde og produktioner

Figur 1 staldafsnit og opbevaringsanlæg på Ebberupvej 44+40

Tabel 1. Dyretype, staldsystem, produktionsareal og miljøteknologi
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2.1.2 Husdyrgødning
På Ebberupvej 40 + 44 produceres der dybstrøelse.
Der haves følgende opbevaringslagre for ansøgt drift, nudrift og 8-års drift.
Tabel 1. Opbevaringslagre til husdyrgødning på ejendommen.
Gyllebeholder

Kapacitet

Overfladeareal

NH3-effekt

Gyllebeholder 1

3.000

705 m2

Flydelag

Gyllebeholder 2

975 m3

226 m2

Flydelag

Møddingsplads

-

246

I alt

3950

m3

931 m 2

På ejendommen er der ca. opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning på 3.950 m 2.
Jf. miljøstyrelsens vejledninger er opgørelsen over opbevaringskapacitet ikke længere en
pligtig information ifm. miljøgodkendelser. Opgørelsen foretages fremover på tilsyn, idet
dyrehold og gødningsproduktion kan variere fra år til år.
Gyllebeholderne udlejes og ejendommen produkcere alene dybstrøelse. Møg fra
dybstrøelsesstaldene lægges i markstak jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

2.2

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde
Stald 1 - Ebberuupvej 44
I stalden fulddrænede gulve til slagtesvin. Stalden er opdelt i 5 sektioner. Alle sektionerne
ombygges til dybstrøelsesstald med henblik på kalveproduktion.
I de fem sektioner fjernes spalterne fra stalden. Under spalterne er der fast støbte
gyllekummer. Disse fungere som fremadrettet som dybstrøelsesstald. I hver sektion brydes
der hul i muren mod nord, så staldsektionerne ventileres og slagtekalve kan komme ind og
ud.
I forlængelse af staldens østvendte gavl , bygges der et halvtag i maks 8 m længde. Under
dette kan der stå halm/foder.

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer på Ebberupvej 40.

2.3

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug
Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre
husdyrbrug.
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2.4

Beliggenhed
En oversigt over anlægget fremgår af figur 1 ovenfor.
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 4.4.1
Generelle afstandskrav. En samlet vurdering i forhold til landskabet er foretaget i afsnit
2.4.2 Landskabelige hensyn.
Afstande til naturområder er beskrevet i afsnit 3.1.1 Ammoniakemission til natur og
afstande til omkringboende er beskrevet i afsnit 4 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.
Husdyrbruglovens §§6 og 8 betragtes fra nærmeste udvidelser, hvilket i dette tilfælde er
stald 2, hvor der søges til bruttoarealer.

§8
Ikke almen vandf orsyning
Almen vandf orsyning
Vandløb
Of f entlig og privat f ællesvej
Levnedsmiddelvirksomhed
Beboelse på samme ejendom
Naboskel
§6
Byzone
Samlet bebyggelse
Enkeltbolig i landzone u. landbrugspligt

Krav (m)

Reel afstand (m)

25
50
15

15
30

Over 25
Over 50
Der ligger ikke vandløb eller åbne søer
inden f or 15 m. til udvidelse.
41 m.
Ikke kendskab til nærliggende
levnedsmiddelvirksomheder.
7 m f ra stald 2
38 m.

50
50
50

over 50 m
over 50 m
over 50 m

15
25

Udvidelsen overholder gældende afsandskrav, med undtagelse af stald 2, hvor den ene
længe ligger nærmere end stuehus. Der søges dispensation hertil, da alternativet vil være
at bygge ny stald, hvilket vil medføre en lang række andre konsekvenser. Det vurderes
optimalt at udnytte eksisterende bygninger.

2.4.2 Landskabelige hensyn
Den ansøgte produktion vil ikke have væsentlig visuel påvirkning på landskabet omkring
husdyrbruget, da de nye produktionsarealer finder sted i eksisterende bygninger.
Halvtaget på 8 m., der opføres i forlængelse stald 1, sker i et allerede afskærmet hjørne,
mellem stalden og gyllebeholderen. Det lille halvtag vurderes ikke at have væsentlig
påvirkning på landskabet. Der foretages ingen øvrige bygningsmæssige ændringer, der har
konsekvenser for det landskabelige udtryk.
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3.

Ammoniak
I dette beskrives husdyrbrugets samlede ammoniakemission og ammoniakdeposition til
nærliggende natur.
Husdyrbrugets samlede ammoniakemission er beregnet til 1965,5 kg NH3-N/år, hvilket
svarer til en meremission på -22,6 kg ammoniak-N/år i forhold til nudrift og 614 kg
ammoniak-N/år i forhold til 8-årsdrift.
Meremissionen vil i praksis være et overestimat, da der er regnet bruttoareal i Stald 2.

3.1.1 Ammoniakemission til natur
Nærmeste natur:

Oversigt over naturpunkter i nærhed Ebberupvej 40 + 44
Kategori 1-natur
Nærmeste kategori 1-natur er et klitområde (grå/grøn klit) inden for Natura 2000-område.
Det ligger ca. 4,5 km sydvest for husdyrbruget i Natura 2000 område nr. 112 omkring
Lillebælt.
Totaldeposition fra produktionen til det nærmeste kategori 1-punkt 0,0 kg N/ha. Der
medregnes ikke kumulation fra et andet husdyrbrug, og det lovmæssige krav på maksimal
0,7 kg N pr. ha pr. år er overholdt.
Den ansøgte produktion vurderes ikke at påvirke naturområdet væsentligt.
Kategori 2-natur

9

Der ligger et kategori 2-overdrev nordvest for husdyrbruget.
Næmeste kategori 2-overdrev ligger ca. 984 m nordvest for husdyrbruget. Afstanden
betyder, at der afsættes 0,1 kg ammoniak-N/ha/år, hvilket er under lovgivningens krav om
maksimalt 1 kg N pr ha fra den samlede produktion på husdyrbruget.
På grund af den lave totaldeposition til områderne vurderes den ansøgte produktion ikke at
medføre nogen væsentlig negativ påvirkning på naturområdet
Kategori 3-natur
Der er regnet til de nærmeste 3 kategori naturtyper, bestående af overdrev og moser. Alle
naturområder påvirkes med en merdeposition på under 1,0 kg N/ha/år, hvilket vurderes
ikke at kunne påvirke områderne væsentligt jf. miljøstyrelsens retningslinjer.
Merpåvirkningen til naturområderne er mindre end depositionen i den lovlige nudrift, men i
forhold til 8-årsdrift modtager områderne ikke mere end 0,1 kg N i merdeposition om året.
Husdyrbruget oberholder alle krav til ammniakdeposition.

3.1.2 Kumulativ effekt - ammoniak
Der ligger ikke andre husdyrbrug nær kategori 1-området, der indgår i
ammoniakberegningen.
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4.

Lugtemission
Nærmeste nabobebyggelser:
Enkeltbolig:

Ebberupvej 37

Samlet bebyggelse i landzone:

Ebberupvej 22 udløser samlet bebyggelse

Byzone:

Voldtofte By

Nærmeste nabobebyggelser

Lugtgeneafstanden er beregnet i husdyrgodkendelse.dk og det ansøgte overholder alle gældende
krav for lugt. Der er medregnet kumulation for lugt til samlet bebyggelse og byzone, idet der er
andre nærliggende husdyrbrug inden for miljøstyrelsens fastsatte kumulationsradius.

4.1.1 Kumulativ effekt – lugt
Der er ikke medregnet kumulation fra andre husdyrbrug til nærmest byzone.
Der er ikke medregnet kumulation fra andre husdyrbrug til nærmest samlet bebyggelse.
Der er ikke medregnet kumulation fra andre husdyrbrug til nærmest enkeltbolig u.
landbrugspligt.
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5.

Øvrige emissioner og gener

5.1.1 Støj
I forhold til nudriften vil der ikke være væsentligt mere støj omkring bedriften. De
væsentlige støjkilder fra husdyrbruget vil være maskinstøj i forbindelse med, fodring,
udmugning og flyt af dyr
Husdyrbrugets støjende aktiviteter tilrettelægges så vidt muligt påfører færrest gener til
omboende. Udmugning af dybstrøelse er tilrettelagt, så arbejdet afvikles så effektivt og
hurtigt som muligt.

5.1.2 Lys
Der kan kortvarigt være belysning i staldene i aften- og nattetimerne, af hensyn til sikker
mandskabstrafik.
Der er ikke ydre belysning der kan genere omgivelserne.
Det vurderes at belysningsforholdene, sammenholdt med placeringen ift. naboer, ikke giver
anledning til lysgener for omgivelserne.

5.1.3 Rystelser
Der foretages ingen aktiviteter på ejendommen der kan medføreeventuelle rystelser til
omgivelserne.

5.1.4 Støv
Husdyrbrugets støvende aktiviteter forekommer i forbindelse med strøning af halm og
transporter på ejendommen.
Aktiviteterne er kortvarige og antallet af transporter er begrænset.
Det vurderes ikke at støvgener udgør en større risiko på grund af staldenes placering i
forhold til omboende.

5.2

Skadedyr
Rotter bekæmpes gennem kommunal ordning. Der anmeldes straks ved observation og
rotter og det bestræbes generelt, at holde områder ryddelige for affald, som kan tiltrække
rotter.
Fluer bekæmpes ved kemisk bekæmpelse mod flueæg, ved vanding i kanten af
dybstrøelsesarealerne
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5.2.1 Transporter
Antallet af transporter til- og fra Ebberupvej 40 + 44 forventes at være tilnærmelsesvist
uændret.
Udvidelsen kan resultere i en lille stigning af transporter til ejendommen skyldes bedriftens
mulighed for flere der i staldene. Ansøger er åben overfor at indgå aftale med biogasanlæg,
hvilken kan bidrage til øgede transporter med afgasset gylle til og fra ejendommen.
Transporttype

Antal læs pr. år
Nudrift

Ansøgt

Periode
Tidspunkt på
døgn

Hyppighed/periode

Traktor
Foderlevering, grovf oder

30

50

Udbringning af gylle (20 t)

159

159

Halm
Lastbil
Dyr til slagt
Dyr ind
Diverse, råvarer, sække
løsvarer mv.
Gylle til ejendom (35 t)
Døde dyr
Brændstof /olie/gødning

20

20

Dagtimerne

52
52

52
52

En gang om ugen
En gang om ugen

24

24

Dagtimerne
Dagtimerne
Dagtimerne

113
12
6

113
12
6

Dagtimerne
Dagtimerne
Dagtimerne

Løbende
1 gange pr måned
Hver anden måned

ca. 468

ca. 488

I alt

Dagtimerne
Dagtimerne

I sæson
Februar-maj og augustseptember
løbende

2 gange pr uge

Tabel 7: Oversigt over estimeret antal til- og frakørsler.
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6.

Reststoffer, affald og naturressourcer

6.1

Affald
Affald opbevares i stald 2, så der ikke kan ske spild eller tab, der kan skade miljø og
omgivelser.
Fast affald som papir, pap og plast opsamles og afhændes til genbrugsplads.
Der opbevares som udgangspunkt ikke medicin eller medicinrester på ejendommen. Evt.
medicin og rester returneres via dyrlæge eller bortskaffes på genbrugsplads.

6.2

Døde dyr
Døde dyr afhentes af DAKA et døgn efter anmeldelse i henhold til gældende regler.
Opbevaringen af døde dyr sker på fast plads med overdækning på Ruegyde jf.
bestemmelserne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

6.3

Spildevand og regnvand
Overfladevand fra ejendommens tage bortledes via dræn og faskiner.
Overfladevand fra ensilageplads og køreveje ledes til ajlebeholder, hvorfra det udsprinkles
på mark med vegetation.

6.4

Olie- og kemikalier
Der opbevares kemikalier i låst rum på ejendommen, i garage ved nr. 40.
Dieselolie opbevares miljømæssigt forsvarligt, indendørs i stald 2 med fast gulv. Det er en
tank på 1.200 L.
Der opbevares periodisk spildolie på ejendommen i garagen på nr. 40. Spildolie står i
tromler på fast gulv uden afløb.

Affaldstype

Opbevaringssted

Medicinrester

Stald

Tom emballage (papir/pap)

beholder i stald 2

Tom emballage (plast)

Årlige
mængder
1 kg

Bortskaffelse

EAK-kode

Dyrlæge/genbrugsplads

18.02.05

Ca. 500 kg

Vognmand/ genbrugsplads

15.01.01

beholder i stald 2

Ca. 500 kg

Vognmand/genbrugsplads

15.01.02

Lysstofrør og el-sparepærer

Værksted

Ca. 50 kg.

Genbrugsplads

20.01.21

Jern, stål og metal

Jernbunke

Varierende

Jernhandler

17.04.05
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6.5

Energiforbrug
Det forventes at ejendommens samlede energiforbrug vil være tilnærmesesvist uændret.
Husdyrbrugets energikrævende processer er staldbelysning og generelle maskinarbejder.
Alle stalde er naturligt ventilerende, og der er derfor ikke energiforbrug til ventilationen.
Husdyrbrugets energiforbrug er af begrænset omfang, da der ikke foretages løbende
energikræbevende processer. Der vil løbende være fokus på at holde energiforbruget
nede.
Det generelle maskinarbejder tilrettelægges, så arbejdet kan afvikles så effektivt og hurtigt
som muligt, med henblik på besparelse af diesel.

6.6

Vandforbrug
De primære vandforbrugende aktiviteter kommer fra drikkevand til dyrene.
Vandforbruget vurderes at stige en smule som følge af muligheden for at udvide
dyreholdet.
Ejendommen forsynes med vand fra det lokale vandværk.
Der er løbende fokus på at de ikke bruges mere vand end nødvendigt.
Vandinstallationer, vandkar m.v. tilses dagligt for lækager og utætheder, med henblik på
hurtig løsning.

7.

BAT
Husdyrbrugets samlede ammoniakemission udgør 1965 kg ammoniak-N/år.
Husdyrbruget består af dybstrøelsesarealer.
Husdyrbruget overholder de vejledende BAT-krav med en margin på 0 kg N., idet der er
tale om eksisterende anlæg. Nye anlæg består af dybstrøelsesarealer, hvilket der ikke
findes anerkendte ammoniakreducerende teknologier til.

1. Nye dybstrøelsesarealer
Ændringen der finder sted i stald 1 og 2 er nye dybsrøelsesarealer. Der findes ingen kendte
teknologer til at nedbringe ammoniakemissionen fra dybstrøelse – staldtypen er derfor både
dyrevelfærds- og ammoniakmæssigt en af de mest hensigtsmæssige staldtyper. Der kan
ikke reduceres yderligere.

15

8.

Relevante kriterier

8.1

Placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender

Husdyrbruget er en traditionel produktion af slagtekalve med staldanlæg, gyllebeholdere
og tilhørende bygninger, som er bygget op over en årrække. Anlægget er beskrevet
under ovenstående afsnit 4.1 Indretning og drift af anlægget, 4.2 Bygningsmæssige
ændringer og anlægsarbejde og 4.4 Beliggenhed.

8.2

Forventede væsentlige og kumulative indvirkninger på miljøet

Forventede væsentlige og kumulative indvirkninger på miljøet er beskrevet under
ovenstående afsnit 4.5 Ammoniakemission, 5 Lugtemission
Derudover vurderes det, at der ikke er kumulative effekter med hensyn til støj, støv, lys,
skadedyr og transporter til og fra husdyrbruget.

8.3

Vurdering i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 4

Befolkningen eller menneskers sundhed
I forbindelse med ansøgte projekt udledes der ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks.
tungmetaller eller dioxin. Det vurderes derfor at projektet ikke vil medføre nogen påvirkning af
menneskers sundhed.
Der vil ikke forekomme luftforurening eller forurening af vand der kan påvirke befolkningen og
menneskers sundhed.
I forbindelse med befolkning og menneskers sundhed påvirker anlægget mest med støv, støj, lugt
og ammoniakemissionerne.
Reglerne for ammoniak og lugt er overholdt. Ved management og foranstaltninger, forventes det at
støj og støv ikke vil give anledning til nabogener. Lugt, støv og støj vil ikke give nogen langsigtede
sundhedsmæssige problemer, da naboer er tilstrækkeligt lang væk.
Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens egne dyr mod indførsel af smitsomme
sygdomme, beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige besætninger og
beskyttelse mod spredning af zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det omgivende samfund
(zoonoser er sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker).
Ved overholdelse af de gældende veterinære regler for et kvægbrug forventes påvirkningen for de
omkringboende at være minimeret.
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.
Lugtgeneniveauerne til nabobeboelser beskrevet i ovenstående afsnit 5. Lugtemission er
overholdt.
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Biologisk mangfoldighed - kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter

Bilag IV-arter
Ud fra kortmaterialet på naturdata.dk er der registreret forekomster af bilag IV arter indenfor 1000
meter fra husdyranlægget. Registreringen omfatter markfirben.
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have yngle eller
rasteområder på eller omkring ejendommen og dens udspredningsarealer. Udvidelsen sker i
eksisterende landbrugsbygninger, der typisk ikke udgør levesteder for bilag IV-arter.
Nærmeste habitatområde ligger ca 4,5 km vest for husdyrbruget - habitatområde nr. 112 hvortil
der er knyttet en række beskyttede naturtyper.
I området kan der forekomme registrerer en række flagermus-arter. Den ansøgte produktion har
ikke direkte påvirkning på flagermusens levesteder, som typisk udgøres af ældre træer, taglommer
el. andre hulninger. Idet det ansøgtes fysiske påvirkning omfatter et byggefelt der ikke har
påvirkning på dette, vurderes produktionen ikke at have negativ indflydelse på bilag IV-arterne.
Der er kendskab til en række paddearter, herunder springfrø, spidssnudet frø og stor
vandsalamander. Disse har typisk levesteder vandmiljø som vandhuller og vandløb.
Skulle der leve arter i nærområdet, er udvidelsens placering på allerede bebygget grund. Dette er
typisk ikke levesteder for bl.a. flagermus, padder og markfirben.
Samlet vurderes det ansøgte husdyranlæg ikke at have negativ indflydelse på de nævnte arter, da
udvidelsen ikke finder sted på arealer, der betragtes som yngle og rasteområder for de
pågældende 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 4.5 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.
Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
Generelt vurderes det at husdyrbruget ikke bidrager til risiko for negativ påvirkning af jordarealer
og jordbund.
I lovgivningen er der faste krav som sikrer at husdyrbruget lever op til de bedste tilgængelige
teknologier, for at begrænse husdyrbrugets ammoniakudledning.
Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af
ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastninger hertil begrænses.
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Husdyrbrugets har eksisterende staldsystemer og de nye ansøgte staldsystemer er dybstrøelse.
Dette staldsystem er en staldtype med lav ammoniakemission, hvorfor de må betragtes at leve op
til BAT.
Der er generel fokus på at holde de omkringliggende arealer og transportveje renholdte for foder
og møddingsrester, hvilket nedbringer pletvise klatter af materialer, der potentielt kan betragtes
som kilde til ammoniak- og lugtfordampning. Desuden tilstræbes det at have et tørt overfladeareal
på husdyrbrugets dybstrøelsesarealer, hvilket holder på fugten og reducerer fordampningen.
Gennem godt management, bestræber ansøger sig på at nedbringe den samlede
ammoniakemission.
Husdyrbruget er omgivet af landbrugsjord. Ved eventuelt uheld eller spild af husdyrgødning kan
gylle opsamles på mark, og optages af efterfølgende afgrøder.
Produktion af dyr holder sig inden for de ansøgte rammer hvilket sikrer at dyrene ikke går på
steder, der ikke er godkendt til formålet. Opbevaring af husdyrgødningen sker efter
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens forskrifter, hvilket sikrer at der ikke slipper evt.
husdyrgødning, hvor det ikke kan opsamles eller optages af planter. Selve udbringningen sker
efter gældende regler på området, så næringsstofferne ikke går tabt til miljøet.
Ensilagesaft og regnvand udbringes efter gældende regler. Som nævnt har ammoniakemissionen
ingen væsentlige virkninger på naturområder i
omgivelserne. Desuden er er lugtgenekriterierne overholdt til boliger og beboelser. På den
baggrund vurderes det, at det at husdyrbruget ikke medfører direkte eller indirekte
påvirkninger af luften.
Stalde, gyllerør og gyllebeholder er udført i tætte stabile materialer. 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.
Al flydende husdyrgødning opbevares i tanke, så alle næringsstoffer opsamles og genanvendes i
markbruget.
Gyllebeholderne er tilmeldt 10-årig beholderkontrol, som sikrer at de er i god funktionel stand.
Tagvandet fra husdyrbrugets bygninger betragtes som rent og bortledes via dræn og faskiner.
Det vurderes at husdyrbrugsanlægget med den ovenstående beskrevne drift ikke medfører en
væsentlig påvirkning af jordarealer eller jordbund.

Materielle goder, kulturarv og landskabet
Under ovenstående afsnit 4.1 Indretning og drift af anlægget, 4.2 Bygningsmæssige
ændringer og anlægsarbejde og 4.4 Beliggenhed er det vurderet, at husdyrbruget ikke medfører
væsentlige påvirkninger af landskabet eftersom nybyggeri etableres i eksiserende
landbrugsbygninger.
På grund af udvidelsens placering i eksisterende bygninger, vurderer ansøger at det eksisterende
husdyranlæg ikke skæmmer landskabsoplevelsen. Det nye produktionsarealer, vil ikke kunne
registreres, når man passere ejendommen på Ebberupvej, da anlægget vil fremstå
tilnærmelsesvist uændret udadtil.
Det samlede indtryk af landskabet er at der er tale om et landbrugsområde, der fremtræder intakt.
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Det vurderes, at det landskabelige udtryk for ejendommen ikke påvirkes væsentligt, udvidelsen er
indpasset på bedste vis.
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.

8.4

Alternative løsninger

Nul-alternativet til denne ansøgning er ikke at foretage nogle ændringer af husdyrbruget og
fortsætte med uændret tilladelse. Det vil betyde at anlægget ikke er driftsmæssigt realistisk til
slagtekalveproduktion. For at fremtidssikre ejendommen i forhold til opdrætsmuligheder, ønskes
der godkendelse til den ansøgte renovering.

8.5

Ophør

Ved eventuelt ophør af produktionen vil ansøger tømme gyllebeholdere og rengøre staldbygninger.

8.6

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en
anden stat finder ansøger ikke relevant.

8.7

Oplysninger om konsulenten

Søren Boe Rasmussen, Cand. Agro
Miljøkonsulent hos Velas I/S
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
sbr@velas.dk | 21133846
CVR-nr. 30869052
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Bilag 1 – Anlægsoversigt
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Bilag 2 – Produktionsareal – Ansøgt
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Bilag 3 – Produktionsareal – Nudrift
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Bilag 4 – Produktionsareal – 8-årsdrift
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