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1.1 OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT
Nedenstående er uddrag fra Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bilag 1 pkt. D:
Miljøkonsekvensrapporten skal udover eller med udgangspunkt i oplysningerne i pkt. B
mindst omfatte følgende oplysninger:
 En beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om:
o

det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,

o

det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på
miljøet,

o

det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at
undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet,

o

den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og
som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.

 Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne, hvis det ansøgte vedrører et IE-husdyrbrug.
 Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten
Det er ansøgers vurdering, at dette tekstbilag indeholder alle oplysninger, som bør indeholdes i en miljøkonsekvensrapport.
For yderligere oplysninger henvises desuden til nuværende § 12 miljøgodkendelse med tilhørende tillæg.
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1.2 KORT BESKRIVELSE AF TIDLIGERE GODKENDELSER
OG NUVÆRENDE ANSØGNING
Resume:
Horsbjergvej 1, 8653 Them, søger om at udvide dyreholdet samt bygge en ny stald primært
til opdræt. Udvidelsen udløser en godkendelse efter husdyrloven, der trådte i kraft 1. august
2017.
Horsbjergvej 1 blev i 2009 miljøgodkendt til et husdyrhold på 576,98 dyreenheder (beregningsgrundlag 1. maj 2014). Der er meddelt 1. tillæg til miljøgodkendelsen den 15. januar
2014. I tillæg nr. 1 er en del af dyrene flyttet til en ny stald, men produktionsstørrelsen er
uændret. I tillæg nr. 2 af 22. august 2014 er der søgt om at øge dyreholdet fra 576,98 DE til
768,68 DE ved at øge antallet af årskøer med opdræt samt etablere en udendørs produktion
af 20 søer med tilhørende smågrise og slagtesvin.
Der ansøges om en udvidelse af produktionsarealet til ammekøer og opdræt samt en flytbarhytte til æglæggere. Derudover etableres der plansilo, møddingsplads og to nye gyllebeholder på hver 5.000 m3.
Der skal bygges en ny stald på ca. 6.000 m2, en ny dybstrøelsesstald på ca. 800 m2, to nye
gyllebeholder på 5.000 m3, en ny møddingsplads på ca. 550 m2 og forlængelse af plansilo.
Den nye kviestald/kostald vil blive etableret sydvest for de eksisterende bygninger og har naturlig ventilation. Dybstrøelsesstalden placeres stik vest for den eksisterende kostald. Gyllebeholderen bygges i forbindelse med eksisterende gyllebeholdere og her placeres møddingspladsen også. Den eks. plansilo forlænges.
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets
virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.
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Ansøgningen og beregningerne er udført i det elektroniske ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk.
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1.3 OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1.3.1 ANDRE HUSDYRBRUG
Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.
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1.4 OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET
1.4.1 AFGRÆSNING
Ammekøer og opdræt kan være på græs i sommerhalvåret.

1.4.2 INDRETNING AF STALDE OG PRODUKTIONSAREAL
I forbindelse med nærværende ansøgning er der følgende stalde med husdyrproduktion.
Overblik over produktionsarealet i ansøgt drift, nudrift og 8 årsdrift. Der er valgt 100 pct. produktionsareal til nye stalde.
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Arealet hvor frilandsgrisene og æglæggere er, er ikke indtastet i husdyrgodkendelse.dk, da
systemet ikke kan håndtere denne produktionsform.
Frilandsgrise
På ejendommen er der en frilandsproduktion af slagtesvin og søer med smågrise. Dyrene har
flytbare hytter, de kan benytte på arealerne. Der findes ingen tiltag til at mindske ammoniakfordampning eller lugt fra udegående svineproduktion. Der vil i stedet være fokus på rotation
af arealerne, så disse ikke belastes for hårdt. Jf. byggeblad nr. 95.03-02 vedrørende udendørs
hold af svin, vil der blive stillet vilkår til effektiv græsbevoksning.
Høns
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Der er ansøgt om et mindre hønsehold til ægproduktion i flytbare huse. Huset flyttes hver 14.
dag, for at sikre et varigt græsdække til hønsene. I huset er der etableret redekasser, sidepinde, foder og vand samt et gødningsbånd, der letter udmugning af dybstrøelsen. Ved udgangen fra huset er der etableret et overhæng, som dels giver hønsene beskyttelse med rovfugle og læ ved kraftig regn. Der muges ud efter hvert hold og huset vaskes ned 1 gang årligt.

1.4.3 ANDET BYGGERI PÅ EJENDOMMEN
Bygningsmæssige ændringer:
•
•
•
•
•

Der opføres en ny stald på ca. 6.000 m2
Der opføres en ny dybstrøelsesstald på ca. 800 m2
Der opføres en to nye gyllebeholder på hver ca. 5.000 m3
Der påføres en ny møddingsplads på ca. 550 m2
Eks. siloanlæg forlænges

Placering af nyt byggeri
Der skal bygges ny en stald på ca. 6.000 m2, en dybstrøelsesstald på ca. 800 m2, to nye gyllebeholder på 5.000 m3, en ny møddingsplads på ca. 550 m2 og eks. siloanlæg forlænges.
Den nye stald vil blive etableret sydvest for de eksisterende bygninger og dybstrøelsesstalden stik vest for den eksisterende kostald. Gyllebeholderne bygges i forbindelse med eksisterende gyllebeholdere og her placeres møddingspladsen også.
Der forventes ikke yderlig beplantning.
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1.4.4 SITUATIONSPLAN
Situationsplanen er ikke målfast. Målfaste tegninger indsendes til Kommune i forbindelse
med byggeansøgningen.
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1.4.5 TEGNING AF NY KOSTALD
Målfaste tegninger bliver fremsendt til Silkeborg kommune i forbindelse med byggeansøgningen til stalden.
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1.5 LOKALISERING OG BELIGGENHED
I forbindelse med udvidelse etableres følgende:
Naturlig ventileret stald til ammekøer + opdræt på ca. 6.000 m2 (sydvest). Bygningen opføres
i farvevalg passende med det eksisterende byggeri. Bygningen vil fremstå i sammenhæng og
umiddelbar tilknytning til det eksisterende staldanlæg. Den nye stald vil ikke blive væsentligt
dominerende i landskabet og det landskabelige indtryk ændres ikke væsentligt.

Beskrivelse af landskabet og Kommuneplanen
De eksisterende bygninger til landbruget på Horsbjergvej 1 ligger hen over grænsen mellem
to landskabskarakterområder; ”Lovdal” og ”Gjessø – Løgager”. Det er valgt, at placere den
nye kviestald/kostald på markarelerne sydvest for den eksisterende kostald. Denne placering
ligger delvist inden for Lovdal-landskabet. Derudover placeres en ny dybstrøelsesstald vest
for den eksisterende kostald. Generelt om de to landskabsområder
Lovdalen er en 10 km lang, mindre smeltevandsdal. Landskabskarakterområdet dækker hele
dalens forløb, fra starten mellem Gjessø og Them (godt 600 meter øst for den aktuelle gårdbebyggelse) til den løber ud i Funder Ådal. Dalen og dalsiderne er skiftevis dyrket, græsset og
hede og skovklædt. Dalen har et primært øvre udspring øst for Horsbjergvej, hvor dalen starter
som en hængende dal 10 m over dalbunden ved Gothenborgvej. Derfra går det nedad fra 100
m over havet til 50 m over havet, hvor Lovdalen munder ud i Funder Ådal.
Landskabet er meget sårbart over for nyt byggeri i dalen og nye gårdudvidelser ned i dalen
bør derfor undgås.
Gjessø- Løgager landskabet er et bølget, halvåbent landskab med mange enkeltrækkede læhegn, græsmarker og spredt beliggende gårde. Landskabet afgrænses på alle sider af dale og
landskabet kommer således til at fremstå som højtliggende. Terrænet hæver sig langsomt fra
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vest mod øst og hele landskabet er derfor eksponeret mod vestenvinden. Derfor findes der en
del læhegn.
Landskabet vurderes som forholdsvist robust i forhold til byggeri, så længe det ikke placeres i
bunden af dalen, men sårbart overfor ændringer i beplantninger.
Om kommuneplanen
Det aktuelle område er omfattet af følgende, landskabsrelaterede udpegninger:
”Landskabeligt interesseområde”, ”Geologiske bevaringsværdier” samt ”Geologisk rammeområde”.
Til disse udpegninger er knyttet følgende retningslinjer:
N16 – Landskab:
Stk. 2. Vurdering ud fra landskabets karakter:
Ønsker om byggeri og tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse, skal vurderes med
udgangspunkt i landskabets karakter.
Stk. 3. Landskabelige interesseområder:
I de landskabelige interesseområder skal landskabelige værdier tillægges særlig stor vægt.
Der må som udgangspunkt ikke opføres andet byggeri og anlæg end den, der er undtaget fra
kravet om landzonetilladelse.
N17 – Geologi:
Stk. 1. Bevaring og beskyttelse af geologiske værdier:
I områder med geologiske værdier skal hensyn til geologien tillægges særlig stor vægt. Landskabsformer og blottede profiler mv., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og
dannelseshistorie, skal søges bevaret og beskyttet. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning
mv., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås.
Der er ikke knyttet retningslinjer til det udpegende geologiske rammeområde
Med den på kortet viste placering sikres dels en placering ude af den centrale del af Lovdaldalen, dels en placering i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse på ejendommen,
dels en så lav som mulig placering i terrænet. Bygning placeres parallelt med den eksisterende og nye gyllebeholder og vil delvist blive bygget ind i det bagvedliggende stigende terræn. På den måde kommer den ikke til at fremstå så markant i landskabet og den rykkes så
vidt muligt væk fra bunden af dalen.
Husdyrbruget er placeret i landzone i et område med spredt bebyggelse og skov mod nord
og læhegn, marker og mindre skovbeplantning øst, vest og syd. Et par km fra ejendommen
er der to mindre byer. Der er ingen fredninger eller fortidsminder i nærheden af ejendommen,
dog er den beliggende indenfor skovbyggelinje og nær fredskov jf. nedenstående kort fra miljøportalen. Da stalden etableres i umiddelbar nærhed af eksisterende byggeri, anses dette
for at være uproblematisk.
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OVERSIGT OVER NÆRMESTE FREDSKOVSOMRÅDER SAMT SKOVBYGGELINJE.

1.5.1

FASTE AFSTANDSKRAV

GENERELLE AFSTANDSKRAV.

Afstand fra
anlægget

Lovkrav

Ikke-almene vandforsyningsanlæg

> 25 m

25 m

Almene vandforsyningsanlæg

> 50 m

50 m

Vandløb/dræn/søer

15 m

15 m

Offentlig vej

15 m

15 m

Levnedsvirksomhed

25 m

25 m

Beboelse på samme ejendom

20 m

15 m

30 m

30 m

Nabobeboelse u. landbrudspligt– Horsbjergvej 3

~ 685 m

50 m

Nærmeste nabobeboelse – Rustrup skovvej 4

~ 300 m

50 m

Samlet bebyggelse - Rustrupvej 35

~1500 m

50 m

Byzone/Sommerhusområde - Gjessø By

~1500 m

50 m

Husdyrlovens § 8

Skel

Husdyrlovens § 6

Bygge- og beskyttelseslinjer
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Husdyrbruget ligger udenfor fredninger, strand-, klit-, sø- og åbeskyttelseslinjer. Den nye stald
kommer til at ligge indenfor skovbyggelinjen. For landbrugsejendomme gælder det, at bygninger der er nødvendige for driften og opføres i tilknytning til eksisterende bygninger, gerne må
opføres indenfor skovbyggelinjen (Naturbeskyttelseslovens 1 § 17 stk. 2 nr. 4).
Det vurderes, at den nye stald ikke har nogen negativ påvirkning på skovbyggelinjen, selvom
den er beliggende indenfor.

Kortudsnit med ejendommen og placeringen af bygge- og beskyttelseslinjer.

1

Lovbek. Nr. 934 af 27. juni 2017
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Afstandskrav - Husdyrlovens § 20
Jf. § 20 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal kommunen sikre sig, at risikoen
for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis et anlæg ligger mindre
end 300 m fra:
•
•
•

En beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren
Et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
Et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv
eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og
lign.

Husdyrbruget ligger mere end 300 m fra ovenstående områder og bebyggelser.
Afstandskrav - Husdyrlovens § 6
I følge § 6 i Husdyrloven er der forbud mod etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer
af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening indenfor de i tabellen nævnte afstande.
AFSTANDSKRAV - JF. § 6 I LOV OM MILJØGODKENDELSE M.V. AF HUSDYRBRUG - SAMT AKTUELLE AFSTANDE FRA PRODUKTIONSANLÆGGET

Afstandskrav (m)

Afstand, nærmeste staldhjørne (m)

50

Ca. 1250

Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til
offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

50

Ca. 1490

Nabobeboelse (Rustrup Skovvej 4)

50

Ca. 300

Område
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde

Afstandskravene i Husdyrlovens § 6 er overholdt. Se placeringen af den nye staldbygning vest
for de eksisterende bygninger på situationsplanen
Husdyrlovens § 8
I følge § 8 i Husdyrloven må der ikke etableres stalde og gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, inden for følgende afstande. Se tabel.
AFSTANDSKRAV - JF. § 8 I LOV OM MILJØGODKENDELSE M.V. AF HUSDYRBRUG - SAMT AKTUELLE AFSTANDE FRA HUSDYRPRODUKTIONSANLÆGGET.

Afstandskrav
(m)

Område

Afstand, nærmeste staldhjørne (m)

Ikke-almene vandforsyningsanlæg

25

>1000

Almene vandforsyningsanlæg

50

>1000
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Vandløb (herunder dræn) og søer

15

20

Offentlig vej og privat fællesvej

15

15

Levnedsmiddelvirksomhed

25

27

Beboelse på samme ejendom

15

20

Naboskel

30

>100

Det vurderes, at de generelle afstandskrav til vandforsyning, vandløb, søer, vej, levnedsmiddelvirksomhed, naboskel og beboelse på samme ejendom i Husdyrlovens § 8 er overholdt.
Ansøger har oplyst, at afstanden fra den nye stald til levnedsmiddelvirksomhed på ejendommen (gårdbutik) er 27,6 m, hvorfor afstandskravet i § 8 er overholdt. Det er vurderet i tillæg 1
til miljøgodkendelsen at afstand til dræn er overholdt. Denne vurdering fastholdes i dette tillæg.

1.6 FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF DET ANSØGTES VIRKING PÅ MILJØET
1.6.1 AMMONIAKEMISSION
Den samlede ammoniakemission fra ejendommen er 12.297 kg N pr år i ansøgt drift.

1.6.2 AMMONIAKDEPOSITION TIL NATUROMRÅDER
Ammoniakfølsomme naturtyper – kategori 1,2 og 3-natur
Naturvurderingerne er udarbejdet af Silkeborg kommune.
Den ammoniakfølsomme natur, som er beskyttet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
bilag 3 er opdelt i tre kategorier.
Naturområder omfattet af § 7 i Husdyrloven (Pkt. 2 ad 2):
Kategori 1-natur: Omfatter ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000
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planlægningen. Kategori 1-natur omfatter ligeledes § 3-heder og -overdrev indenfor Natura
2000-områder, som ikke er nævnt ovenfor.
Kategori 2-natur: Omfatter højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev
større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og som ligger udenfor Natura 2000-områder.
Kategori 3-natur: Omfatter ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder,
som ikke er omfattet af kategori 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove. En nærmere definition af ammoniakfølsom skov fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. 3 ad C.
Skov defineres som arealer, der er større end ½ ha og mere end 20 meter brede, og som er
bevokset med træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af
højstammede træer, jf. skovlovens definition af skov.
Beskyttelsesniveauer for ammoniakfølsomme naturtyper
Krav til maksimal ammoniakdeposition for de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper, jf. kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-natur fremgår af nedenstående tabel.
BESKYTTELSESNIVEAUER FOR BESTEMTE AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER:

Naturtyper

Fastsat beskyttelsesniveau

Kategori 1. Ammoniakfølsomme Natura 2000
naturtyper samt øvrige heder og overdrev indenfor Natura 2000 områder

Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*):
0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug
0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug
0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.

Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000, som er højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha, samt overdrev større end 2,5 ha.

Max. total deposition på 1,0 kg N/ha/år.

Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
ammoniakfølsomme skove.

Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om max. merdeposition. Kravet
må dog ikke være under en max. merdeposition
på 1,0 kg N/ha pr. år

* Kumulationsmodel for antal husdyrbrug i nærheden fremgår af bilag 3 pkt. 4
Beregning af ammoniakdeposition på nærliggende naturområder
Afsætningen af luftbåren ammoniak på omkringliggende naturområder, fra det ansøgte dyrehold på ejendommen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Der er foretaget beregninger af
ammoniakafsætningen for kategori 1,2 og 3-naturområder nærmest ejendommen.
Beregningspunkterne og resultatet af beregningerne fremgår af nedenstående kort.
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For kategori 1 natur skal det vurderes, om der er komullation med andre ejendommen. I det
konkrete tilfælde er der ikke kommulation med andre ejendomme, hvorfor den maksimale
totaldeposition ikke må overstige 0,7/ kg N/ha/år.
Nærmeste Natura 2000 område er EF-Habitatområde Silkeborgskovene, som ligger mere
end 1,5 km nord for ejendommen.
Beregninger viser, at den totale deposition på den nærmeste kvælstoffølsomme naturtype i
habitatområdet er på 0,3 kg N/ha/år, hvilket er langt under den maksimalt tilladte totaldeposition på 0,7 kg N/ha/år.
Depositionen fra den ansøgte udvidelse vil således ikke påvirke kvælstoffølsomme naturtyper i habitatområdet.
Kategori 2 natur (Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end
2,5 ha)
Vest for anlægget er beliggende en mose og hedeområde. Der er en total deposition på under 1 kg N/ha/år.
Det vurderes samlet, at ammonaikdepositionen på de omkringliggende kategori 2-naturtyper
ligger langt under beskyttelsesniveauet på 1 kg N/ha/år for kategori 2-naturtyper i bilag 3.
Kategori 3 natur (Heder, moser og overdrev og ammoniakfølsomme skove)
Umiddelbart nord for staldanlægget ligger en eng og en mose, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Afstanden fra anlægget til mosen er ca. 100 m.
Området er besigtiget af Silkeborg Kommune den 6. juli 2011. Det centrale flade område
uden træer, der er registreret som eng, beskrives som ung natureng, uden græsning eller
slåning, og stedvis ret tør. Der blev registreret en række plantearter typisk for eng; lav ranunkel, eng-rapgræs, eng-rottehale, knæbøjet rævehale, eng-rørhvene, knopsiv, lyse-siv, harestar, eng-svingel og kær-tidsel. På den våde del af engen nærmest skoven blev der ydermere registreret krybende baldrian, mangeblomstret frytle og grå star. Engen ses med vedvarende græsdække på samtlige luftfotos fra 1995 og frem, visse år med spor efter slåning.
Moseområdet langs den nordlige og østlige del af engen er skovbevokset mose på tørvejord,
mod nordøst er mosen ret tør og enkelte steder i den nordvestlige ende er der spor efter
gamle tørvegrave med typisk mosevegetation såsom tørvemosser og kragefod. Endvidere
blev der registreret mose-arter såsom blåtop, bølget bunke, smalbladet mangeløv, lyse-siv,
almindelig skjolddrager, kær-snerre, almindelig star, grå star, mannasødgræs, tagrør og blåbær, men også en række arter typisk for skov: skovsyre, alm. røn, nåletræer, vortebirk, bøg
og bævreasp.
På grundlag af ovenstående kan det konkluderes at mosen stedvis har karakter af skovbevokset tørvemose, men at der ikke findes højmose i området, og heller ikke spor efter nedbrudt højmose.
Beregninger viser, depositionen af ammoniak på mosen øges med 0,4 kg N/ha/år som konsekvensens af udvidelsen.
Da mosen ikke er særlig kvælstoffølsom vurderes det, at en merbelastning på 0,4 kg N/ha/år
ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af mosen.
Kategori 3-natur omfatter ikke enge. Engen er derfor ikke omfattet af beskyttelsesniveauet i
husdyrlovens bilag 3. Engen vurderes i øvrigt ikke at være særlig ammoniakfølsom.
Det vurderes, at der ikke er andre nbl. § 3 beskyttede naturtyper indenfor nærområdet til
ejendommen, som kan påvirkes i forbindelse med det ansøgte.
Ammoniakfølsom skov
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Nærmeste ammoniakfølsomme skovområde vurderes at være det sammenhængende skovområde Rustrup skov, Lovdal skov og Horsbjerg skov, som er beliggende nord for Rustrup
skovvej. Beregner viser at udvidelsen medfører en merdeposition på det nærmeste punkt i
skoven på 0,9 kg N/ha/år.
Det lille skovområde på skråningen, som er beliggende på selve ejendommen umiddelbart
nord for anlægget, lever op til betingelserne for at være ammoniakfølsom skov. Det er dog
kommunes vurdering at dette lille skovområde har været påvirket af husdyrproduktionen
igennem en lang årrække. Den ansøgte udvidelse vil derfor ikke påvirke naturtilstanden væsentligt i dette skovområde
Det vurderes samlet at den ansøgte udvidelse af dyreholdet ikke er i strid med bevaringsmålsætningen for Natura 2000-området og ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivende beskyttet natur.

1.6.3 BILAG IV-ARTER
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk levested på eller omkring ejendommen. På baggrund af
faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab
vurderes det umiddelbart, at der kan være brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus,
troldflagermus, dværgflagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse og
markfirben. Det er ikke usandsynligt, at der lever spidssnudet frø, stor vandsalamander eller
strandtudse i de omkringliggende vandhuller, da disse arter tidligere er fundet ved paddeundersøgelser i området.
Depositionen fra anlægget vurderes ikke at ændre tilstanden af de nærmest vandhuller og
der vil derfor heller ikke være en påvirkning af de nævnte arter.
De andre bilag IV-arter nævnt ovenfor vil ikke blive påvirket af den ansøgte udvidelse.
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1.6.4 LUGTEMISSION OG LUGTGENEAFSTANDE
Ventilationsluften fra staldene medbringer en given mængde lugt. Da der i staldene er naturlig ventilation, bliver luften opblandet og fortyndet inden den falder ned omkring stalden,
hvorved lugten formindskes.
Herudover vil stalde og foderopbevaring blive rengjort hyppigt, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, og så lugtgenerne mindskes.
Da ejendommen er beliggende frit og overholder lugtgeneafstandene, er der som udgangspunkt ikke grundlag for at antage, at der er behov for særlige tiltag til begrænsning af lugt fra
ejendomme.
I lugtberegningerne er der ikke indregnet en kumulation med andre husdyrbrug indenfor 100
m af nabobeboelse og 300 m indenfor samlet bebyggelse og byzone.
Af nedenstående tabel fremgår det at lugtgeneafstandene til nærmeste enkelt bolig uden
landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone er overholdt med en god margin og det vurderes at omkringboende ikke vil blive væsentlig generet af lugtgener fra ejendommen.
Kumulation i forhold til lugtberegning
Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzone, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen. Den beregnede geneafstand forøges
i sådanne situationer hvis der indenfor 300 meter fra byzone o. lign. samt samlet bebyggelse
eller 100 meter fra nabobebyggelse findes andre staldanlæg på andre ejendomme, hvor der
produceres mere end 75 DE. Er der ikke andre staldanlæg anvendes geneafstandene uændret.
Der tages udgangspunkt i det punkt hos naboen eller på zonegrænsen, som ligger nærmest
det staldanlæg, som medfører størst lugtgener. Afstanden på de 300 meter/100 meter måles
fra dette punkt til nærmeste punkt på dele af de staldanlæg på husdyrbrug, hvor der produceres mere end 75 DE.
0 andre
ejendomme

1 anden
ejendom

2 eller flere
ejendomme

Antal ejendomme med over 75 DE indenfor 100
x
meter (nabobeboelse uden landbrugspligt)
Antal ejendomme med over 75 DE indenfor 300
x
meter (samlet bebyggelse)
Antal ejendomme med over 75 DE indenfor 300
x
meter (byzone)

Ved 0 andre ejendomme skal der ikke regnes med kumulation.
Ved 1 anden ejendom med mere end 75 DE forøges geneafstanden med 10 %
Ved 2 eller flere andre ejendomme med mere end 75 DE forøges geneafstanden med 20 %
Oplysninger om husdyrhold fra andre ejendomme er hentet fra CHR.
Oplysninger vedr. kumulation er lagt ind i it-systemet under anlægsoplysninger.

Lugtgener ved udbringning af gylle
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•
•
•
•

Der vil være lugtgener i forbindelse med udbringning af dybstrøelse og gylle på udbringningsarealerne.
Udbringningen af husdyrgødning vil være begrænset til få dage om året og arbejdet
foretages, så vidt det er muligt, indenfor normal arbejdstid.
Husdyrgødning udbringes under hensyn til generelle regler og foregår efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv.
Dybstrøelse vil blive indarbejdet i jorden maksimalt 4 timer efter udbringningen for at
minimere lugtgener og ammoniakfordampning.

Pumpning og håndtering af husdyrgødning foregår normalt indenfor almindelig arbejdstid.
Alt flydende husdyrgødning udbringes med slangeudlægning eller nedfælder. Der vælges, så
vidt muligt, udbringningstidspunkter hvor fordampningen af ammoniak er mindst og der tages,
så vidt det er muligt, hensyn til naboer ved udbringning af husdyrgødning.
Det forsøges i øvrigt, at udbringe husdyrgødningen indenfor normal arbejdstid.
Når de beregnede afstandskrav til nærmeste beboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt, har kommunen ikke mulighed for at skærpe lugtgenekriterierne.

Tabel med lugtgeneafstandene:
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Kort over nabobeboelse:

Kort over samlet bebyggelse og byzone:
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1.7 ØVRIGE EMISSIONER OG GENEBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER
1.7.1 STØJ
I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid.
Dog kan der forekomme afvigelser i forbindelse med markarbejde og afhentning af dyr og
mælk.
Alle generelle krav vedr. støj vil blive overholdt. Sammenholdt med ejendommens placering
vurderes det ikke at være nødvendig med specielle tiltag for at sikre omkringboende mod
støjgener.
Støj fra transporter

Støj fra transporter vil primært komme fra lastbiler og traktor med levering af foder og afhentning af mælk og husdyrgødning.
Transporterne vil primært foregå inden for normal arbejdstid 7-18. Alle grænser for tilladelig
støj vil blive overholdt, og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgene fra transporterne.
Det vurderes, at støjafgivelsen fra husdyrbrugets produktionsanlæg generelt vil være acceptabel og ikke overstige grænserne i støjvejledningen.
Eventuel støj fra bedriftens interne transporter samt støj fra de forskellige transporter til og fra
anlægget, forventes ikke at blive mere hyppigt forekommende, da transporerne foregår primært omkring ejendommen, og transporten mellem Anelund og Horsbjergvej vil blive reduceret.
Støj fra malkeanlægget vil være minimalt udenfor stalden.

Støjkilde

Tidsinterval

Tiltag mod støjkilder

Aflæsning af foder

7-18

-

Håndtering af gylle

7-18

Foregår i lukket system

Blanding af foder

7-18

Foregår i fodervogn

Kompressor

Hele døgnet

indendørs

Ifølge vejledningen om ekstern støj må ejendommens bidrag til det ækvivalente, korrigerede
støjniveau ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:
Dag

Tidspunkt

Støjniveau

Mandag - fredag

Kl. 7.00 – 18.00

55 dB (A)

Mandag - fredag

Kl. 18.00 – 7.00

40 dB (A)

Øvrige dage

Kl. 0.00 – 24.00

35 dB (A)

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en
måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet
således:
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• For dagperioden, kl. 700 – 1800 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer,
• For aftenperioden, kl. 1800 – 2200 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede,
samlede tidsrum på 1 time, og
• For natperioden, kl. 2200 – 700 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på en halv time.
Det vurderes, at alle støjgrænser er overholdt.

1.7.2 RYSTELSER OG VIBRATIONER
Husdyrbruget drives med almindelige godkendte landbrugsmaskiner. Ingen af disse maskiner medfører rystelser eller vibrationer der er til gene indenfor eller udenfor ejendommens
arealer.

1.7.3 LYS I STALDENE OG UDENDØRSLYS
Lys i staldene

Lyset i staldene vil være tændt efter behov. Der vil være lys i staldene fra 5 -22, lidt mindre i
sommerhalvåret. Herudover er der vågelys i staldene om natten, så dyrene kan orientere sig.
Der er ingen fjernpåvirkning af belysningen fra anlægget. Der kan dog være behov for arbejdsbelysning om aften/nat, ansøger og hans medarbejdere bestræber sig på at arbejde på
faste tidspunkter.
Der er beplantninger langs de sider af ejendommen som kan ses fra naboer, og selv i vinterhalvåret, vil beplantningen dæmpe det lys der måtte komme fra bygningerne. En del af bygningerne skjuler også lyset fra de stalde som ligger længere tilbage i forhold til naboer.
Der henvises til afsnit om placering i landskabet.
Udendørslys

Udendørslamper er styret af sensor og dermed tændt efter behov. Som udgangspunkt vil der
ikke være belysning udenfor bygningerne om natten.
Da der ikke er vedvarende belysning udenfor bygningerne om natten vurderes det, at omkringboende ikke vil blive generet heraf.

1.7.4 FLUER OG SKADEDYR
Tiltag for minimering af fluer og skadedyr

Der holdes generelt en god hygiejne i staldene og ved foderopbevaringen, så tiltrækningen
af rotter og mus samt mulighederne for udklækning af fluelarver minimeres.
Fluebekæmpelse

Fluebekæmpelse i stalden sker i overensstemmelse med retningslinjerne fra Århus universitet.
Skadedyrsbekæmpelse

Rottebekæmpelse sker i overensstemmelse med retningslinjerne.
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1.7.5 STØV FRA STALDE OG FODER
Støv fra foderhåndtering

Der er mindre støvgener ved daglig håndtering af foder og halm, men det vurderes ikke at
have en negativ indvirkning på naboerne pga. den lave støvmængde og afstanden til naboer.
Støvgener ved høst

Der vil være mindre støvgener ved høst og ilægning af foder i lager, men det vurderes ikke at
have en negativ indvirkning på naboerne pga. afstanden til naboerne, og den forholdsvist
korte periode som arbejdet foregår i.
Støv fra husdyr

Der vil være støv fra dyrene, dog ikke i et omfang der opleves udenfor staldene. Støvet minimeres som følge af omhyggeligt management.

1.7.6 RENGØRING
Efter hver malkning afvaskes malkeanlægget og arealerne omkring. Ca. 3-4 gange årligt vaskes malkecenteret fuldstændigt.
Der er daglig oprydning i stalde og foderopbevaring. Foderbordet fejes hver dag, og gangene
fejes efter behov et par gange pr uge.
En gang årligt vaskes staldafsnittene med dybstrøelse og bunden kalkes for desinficering og
forebyggelse af fluegener.
Vand fra rengøring af malkeanlægget og staldanlægget ledes til gyllesystem, hvorfor det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

1.7.7 GASSER OG LIGNENDE
Til afmærkning af dyr er der få spraydåser på ejendommen. Disse opbevares i depotrummet
i malkerummet og anvendes i mindre omfang i produktionen. Det vurderes, at brugen og opbevaringen af spraydåser sker under sikre forhold og at der er minimal risiko for uheld med
brand eller eksplosion.
Malkeanlægget rengøres med godkendte rengøringsmidler, der er ætsende. Alle medarbejder er grundigt introduceret i anvendelsen af rengøringsmidlerne, og der anvendes handsker
og briller ved håndtering af midlerne. Ved uheld findes der øjenskyl på ejendommen. Den
daglige anvendelse af rengøringsmidlerne i malkeanlægget sker automatisk og kun når beholderne er tomme skal der skiftes slanger. Opbevaringen af rengøringsmidlerne sker i depotrummet i malkerummet, hvorfra der er afløb til gyllesystem. Det vurderes, at brugen og
opbevaringen af rengøringsmidlerne sker under sikre forhold og at der er minimal risiko for
personskade og tab af rengøringsmidler til jord, grundvand eller overfladevand.
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1.7.8 TRANSPORTER TIL OG FRA EJENDOMMEN
Hovedparten af transporterne udgøres af transporter med mælk, husdyrgødning og grovfoder. Transporterne med husdyrgødning er sæsonbetinget, mens afhentningen af mælk sker
hver dag. Der bliver desuden færre transporter med dyr, da kvierne ikke længere skal køres
til Løgagervej 4, men sættes ind i den nye stald.
På dage med gyllekørsel og ensilering er der en rimelig stor trafik omkring ejendommen,
med deraf følgende støjgener.
Da en del af trafikken er begrænset til enkelte af årets dage, og da der køres hensynsfuldt,
vurderes det, at transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende.
Transporterne vil primært foregå indenfor normal arbejdstid. Alle grænser for tilladelig støj vil
blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå gene fra transport.
I tabellen er der redegjort for forventede transporter. Derudover kommer der kørsel til – og
fra ejendommen med mindre biler fx dyrlæge, inseminør, pakker/post mv., disse transporter
er ikke medregnet. Det er vigtigt at understrege at der er tale om estimater og ikke aktuelle
trafiktællinger.
Der er egen ind- og udkørsel fra ejendommen til Horsbjergvej.

Transporter med:

Nudrift

Ansøgt, anslået

Afhentning af mælk

365

365

Levering af kraftfoder, mineraler m.v.

52

52

Ilægning af grovfoder i plansiloer og transporter
med halm og lignende.

750

800

Afhentning og levering af dyr

52

52

Afhentning af døde dyr

26

30

Gylle

334

600

Dybstrøelse

23

26

Brændstof

12

12

Affald

26

26

1.666

1.963

I alt

En stor del af de kvier der flyttes i den nye kviestald kommer fra ansøgers anden ejendom
Løgagervej 4. Størstedelen af fodret til begge ejendomme opbevares allerede på Horsbjergvej 1 og det vurderes derfor at stigningen i fodermængden vil være forholdsvis lille.
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Det er primært lastbiltransporter, der bliver flere af, da en stor del af gylletransporterne skal
ske med lastbil. Derudover vil der blive en del flere traktortransporter med grovfoder og halm.
Som beskrevet i tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen skal gylle fortsat transporteres med lastbil
til beholderen på Løgagervej 4, hvor ruten går igennem byen Gjessø. Alternative ruter er ligeledes beskrevet i tillæg 2. På nuværende tidspunkt flyttes kvier fra Horsbjergvej 1 til Løgagervej 4 og retur, når kvierne skal insemineres. Med den ansøgte udvidelse på Horsbjergvej
1 flyttes mange af kvierne fra Løgagervej 4 til Horsbjergvej 1. Mængden af transporter med
dyr gennem Gjessø, vil derfor mindskes væsentlig.
Transporter med gylle til Arne Nielsens arealer og gyllebeholder i Ikast-Brande Kommune foregår alle i lastbiler.
Trafiksikkerhed
Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de til enhver tid gældende regler overholdes.
Det vurderes, at transport til og fra ejendommen kan ske uden, at der opstår farlige situationer. Oversigtsforholdene vurderes at være gode.

–
Udsyn fra udkørsel til ensilageplads og gyllebeholder mod øst. Billedet er taget af Silkeborg
kommune.
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Udsyn fra udkørsel til ensilageplads og gyllebeholder mod sydvest. Billedet er taget af Silkeborg kommune.

Udkørsel ved stald mod sydvest. Billedet er taget af Silkeborg kommune.
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Udkørsel ved stald mod øst. Billedet er taget af Silkeborg kommune.
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1.7.9 SPILDEVAND OG VANDFORBRUG
Spildevand fra husdyrproduktionen udgøres primært af vand fra rengøring af stalde og malkeanlæg samt fra drikkevandsspild. Spildevandet ledes til gyllebeholder.
Der udledes ikke spildevand, der kræver myndighedernes tilladelse.
Vand anvendes primært til drikkevand til dyrene samt rengøring af stalde og malkeanlæg.
Ved løbende renovering og reparation vil der være fokus på at vælge løsninger der minimerer vandforbruget og vandspild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.
Der er opsat flydere i vandkarrene, der sikrer at vandkarrerne ikke flyder over.
Vandet fra mælkekølingen genbruges til drikkevand til køerne, hvorved vandforbruget minimeres.
Vandet fra rengøring af malkeanlægget genbruges til vask af malkestalden, hvorved vandforbruget minimeres.
Vandforbruget registreres, så der kan reageres på unormalt vandforbrug.
Ud fra normtal er der et forventet forbrug af vand i ansøgt drift på 17.-20.000 m3 drikkevand
inkl. vandspild, 1.800 m3 til staldvask og 1.060 m3 til malkeanlægget. Vaskevandet fra stalde
ledes til gyllesystemet, ca. 2.860 m3. Vaskevand er indregnet i normtallet for gylleproduktionen.
Rengøringsvand
Det vurderes, at opbevaringskapaciteten i gyllebeholderen er tilstrækkelig til at rumme de
givne mængder spildevand, herunder regnvand og rengøringsvand i ansøgt drift, for yderligere oplysninger henvises til afsnit om gødningsproduktion.
Befæstede arealer
Der er givet tilladelse til udsprinkling af overfladevand fra arealet omkring ensilagepladsen.
Denne tilladelse er dog endnu ikke taget i brug. Det forventes, at denne tilladelse tages i
brug, og i forbindelse med dette, vil der etableres en beholder til ensilagevand.
Overfladevandet herfra bør derfor medregnes i opbevaringskapaciteten i gyllebeholderen,
indtil anlægget er opført. Arealet under kalvehytterne og omkring fodersiloer løber til afløb og
gyllebeholder. De resterende arealer mellem kalvehytter og staldene udledes til jordoverfladen. Det er vigtigt, at arealerne renholdes for spild af foder og dybstrøelse, så forurening af
overfladevand og arealer undgås.
Sanitært spildevand
Der er ikke toilet i staldbygningerne og dermed ikke sanitært spildevand der vedrører produktionen.
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1.7.10 ENERGIFORBRUG
Energibrug for ejendommen
Energi anvendes primært til lys, malkeanlæg, pumpning af gylle og skraberanlæg. I ansøgt
drift anslås det, at forbruget bliver 455.000 kWh., energi til gårdbutikken er indeholdt i tallet.
•
•
•
•
•
•

Staldene er med naturlig ventilation, og der er derfor ikke energiforbrug til dette.
Der er etableret varmegenindvinding fra mælkekølingen.
Der anvendes for så vidt muligt lavenergibelysning i stalden. Belysningen rengøres
jævnligt, så lysstyrken er optimal.
Udendørslyset er kun tændt efter behov.
Lyset i staldene vil være tændt efter behov og mængden af dagslys. Tidsrummet vil
kunne variere mellem 05-22. Herudover er der vågelys i staldene, så dyrene kan orientere sig.
Logistikken i forbindelse med afhentning af foder er indrettet, så afstanden giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimere energiforbruget.

Energiforbrug
Det årlige elforbrug i ansøgt drift er beregnet til ca. 486.230 kWh pr. år (inkl. opvarmning) jf.
Tabel herunder.
BEREGNING AF ENERGIFORBRUG I ANSØGT DRIFT

Det estimerede energiforbrug fra ansøger ligger under det beregnede forbrug. Det vurderes
derfor, at energiforbruget på ejendommen ligger indenfor det forventelige for et kvægbrug på
denne størrelse.
Energiforbruget vil følges løbende. Det er også i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til forbrug af energi.
Der er intet energiforbrug fra frilandsproduktionen eller æglægger.
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1.7.11 OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING
1.7.11.1.1

Produktion af gylle

Der vil være til minimum 9 mdrs. Opbevaringskapacitet på ejendommen sammen med andre
lejede beholdere.
Dybstrøelse vil opbevares på møddingsplads samt en del af vil kunne køres direkte ud og
pløjes ned.
Beholder str.

% af opbevaring

Gyllebeholder 1

1.000 m3

0%

Gyllebeholder 2

3.500 m3

39%

Ny gyllebeholder

4.000 m3

45%

Gyllekanaler/fortank

1.400 m3

16%

Kapacitet i alt

8.900 m3

100%

Overblik over husdyrgødningslagre i ansøgt drift, nudrift og 8 årsdrift:

Håndtering af flydende husdyrgødning
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Pumpning og håndtering af gylle foregår normalt på hverdage i tidsrummet kl. 7 - 18.
Der kan forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvor der er udbragt husdyrgødning. Omfanget vil afhænge af temperatur, vindforhold og evt. nedbør. Eftersom gylle
udbringes på veletablerede afgrøder med slæbeslanger eller nedfældes, minimeres ammoniakfordampning og lugtgenerne pga. mindre ammoniakfordampning og hurtigere optagelse i
planterne.
Opbevaring af flydende husdyrgødning
•

•

Gyllebeholderne er stabile beholdere lavet af typegodkendt beton, der kan modstå
mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger.
Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttet imod tæring.
En gang årligt tømmes gyllebeholderen i forbindelse med den normale udbringning af
gylle, hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader.
Der foretages lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderen
hvert 10 år bliver kontrolleret, for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.
Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.

•
•
•

Der er altid opsyn ved påfyldning og overpumpning
Der er flydelag på gyllebeholderen og fortanken er lukket med betonlåg
Opbevaring sker iht. ”Husdyrgødningsbekendtgørelsen”

•
•
•

Opbevaringskapacitet
Ifølge lovgivningen skal husdyrbrug have opbevaringsanlæg for husdyrgødning med en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med gældende regler herfor. Udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstofindhold skal opfylde kravene i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.
Da der er mere end 100 m til nærmeste nabo vurderes det, at der ikke vil opstå væsentlige
gener i forbindelse med tømning af og omrøring i beholderne.
Sikring mod uheld
I tilfælde af brud på gyllebeholderene følges procedurerne i eks. beredskabsplan. Der er ikke
vandløb eller søer med forbindelse til dræn eller andet og heller ingen dræn indenfor 100 m af
beholderne. På terrænkortet ses det, at gyllen ved et eventuelt udslip vil løbe mod syd og
sydøst og ud på vejen og marken.
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HØJDEKURVER OMKRING GYLLEBEHOLDERENE. PILENE VISER DEN FORVENTEDE RETNING
GYLLEN VED LØBE I VED ET BRUD PÅ BEHOLDERENE.

Påfyldningsplads
Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.
Kalvene og køer i syge/kælvningsafdelingen er opstaldet på ren dybstrøelse. Her strøes med
et godt lag halm, så der hele tiden er et tørt lag halm, hvilket minimerer ammoniakfordampningen.
Alt efter årstid køres dybstrøelsen direkte ud og pløjes ned eller opbevares på møddingsplads.

1.7.12 OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD
1.7.12.1.1

Affald og kemikalier

Døde dyr afhentes af DAKA. De døde dyr opbevares indtil afhentning i kadaverkapsler/under
presenning udviklet til formålet. Derved undgås uhygiejniske forhold, og at der kan observeres døde dyr af forbipasserende. Desuden kan ræve, hunde og vilde katte ikke komme til de
døde dyr.
Brændbart affald i form af papirsække, aftørringspapir og tom rengjort emballage bliver opsamlet i container, hvorfra det bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller bortskaffes til kommunal genbrugsplads.
Jern og metal afhændes til produkthandler, og glas, plastik m.m. bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder.
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Lysstofrør samles i kasser og bortskaffes til kommunal genbrugsplads.
Batterier bortskaffes til kommunal genbrugsplads.
Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler sendes med dyrlægen retur.
Motorolie bortskaffes til mekaniker, der tager spildolie med retur ved olieskift, eller det bortskaffes til kommunal genbrugsplads. Motorolie opbevares i tromler på betongulv i værkstedet.
Kemikalier til rengøring af malkeanlægget opbevares efter gældende regler i tankrummet på
betongulv uden afløb.
De estimerede mængder af affald m.v. for ansøgt drift fremgår af tabel .
AFFALDSPRODUKTION OG KEMIKALIER PÅ EJENDOMMEN - OPBEVARING OG MÆNGDER.

Mængde pr.
år

Modtager

8 tons

Afhentes

Fast bund u.
afløb

Ca. 85 dunke,
30 lysstofrør,
15 spraydåser

Genbrugsplads

Medicinrester, kanyler, etc.

Kanyleboks

Ca. 150 kanyler

Dyrelæge

Spildolie

Tromler på betongulv

Ca. 200 L

Mekaniker

Jern og metal

værksted

Ca. 200 L
tønde

Afhentes

Affaldstype

Opbevaring
Container

Plast/brændbart

Farligt affald
 Kemiske midler, herunder
sæbe m.m.
 Akkumulatorer /batterier
 Lysstofrør
 Spraydåser

Kadaverkappe
eller presenning

Døde dyr

Daka henter ca. 26 gange
om året

Olie- og dieseltanke
placering
Diesel

underlag

Udhus ved siden
Fast, tæt u. afløb
af goldkostald
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tankpistol
Automat stop

Diesel

Udhus ved siden
Fast, tæt u. afløb
af goldkostald

påfyldningsplads

Automat stop

Fast, tæt u. afløb

Affald
Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen, derfor skal man på ejendommen
føre registrering over affaldsproduktionen samt at bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse
med kommunes affaldsregulativ. Det fremgår af Affaldsbekendtgørelsens § 64, at virksomheder skal kildesortere deres affald. Virksomheden skal derudover sikre sig, at væsentlige dele
af deres kildesorterede affald går til materialenyttiggørelse.
Alle kemikalier, olieprodukter, pesticider mv. opbevares forsvarligt, i rum med støbt gulv og
uden afløb.
Døde dyr og afhentningsplads
Afhentningsplads er ved den største gyllebeholder og er placeret i god afstand fra naboer.
Afhentningsstedet er valgt på et skyggefuldt sted, som er sikret mod ådselædende dyr ved at
dyrene er overdækket med fast overdækning.
Afhentningsstedet er ved fast tilkørselsvej og tilgængelig for afhentningsmateriellet
Det er ansøgers vurdering, at opbevaring af døde dyr lever op til kravene herom og det vurderes, at omkringboende naboer ikke vil blive generet af evt. lugt fra døde dyr.
Olieoplag
Silkeborg Kommune har vedtaget regler for hvordan olie og kemikalier håndteres og opbevares gennem en forskrift.
Reglerne kan deles op i to overordnede kategorier. 1) Pladser til påfyldning af diesel og 2)
opbevaring af olieprodukter og olieaffald.
1) Pladser til påfyldning af diesel
Formålet med reglerne i forskriften er, at der ikke sker spild af olie på jorden ved tankning. Al tankning skal foregå på en plads med tæt belægning på minimum 3 m x 3 m.
Pladsen skal have fald mod midten fra alle sider, og terrænet op til pladsen, skal hælde
væk fra pladsen. Spild af olie skal omgående opsamles.
Der må ikke være risiko for at spild af olie eller kemikalier kan ledes til kloak, jord eller
vandløb. Derfor skal oplag af spildolie og kemikalier altid være overdækket og afskærmet mod nedbør. Opbevaring skal desuden ske, så indholdet af den største beholder
kan opsamles. Der kan bruges en spildbakke, eller der kan i mange tilfælde støbes en
opkant, så det sikres at indholdet af den største beholder kan indeholdes inden for et
afgrænset område.
Handelsgødning
Ved opbevaring af handelsgødning skal man være opmærksom på brandfare. Ved brand eller
stor varmepåvirkning kan alle nitratholdige gødningstyper udvikle gasser, som er giftigt at indånde. Opstår der først brand, kan vand og jord på gården blive forurenet af slukningsvandet.
Det er derfor vigtigt at overveje, hvor bigbags med handelsgødning placeres. Som udgangspunkt skal opbevaring udendørs ske på en plads med fast bund, med minimum 10 m til brandbart materiale. Gødningen skal være ”selvslukkende”.
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1.8 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION
På ejendommen udfører ansøger følgende egenkontrol af produktionen:
 Alle dyr tilses minimum en gang dagligt og alle regler vedr. dyrevelfærd opfyldes.
 Staldene kontrolleres dagligt og der udføres små reparationer med det samme eller
tilkaldes service.
 Den daglige drift af ejendommen drives efter principperne ”Godt Landmandskab”, således anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.
 Der er en sundhedsaftale med dyrlæge, hvor besætningens generelle sundhed vurderes og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning – i henhold til økologiske regelsæt.
 Der tages i videst mulig omfang hensyn til naboer i forbindelse med udbringning af
husdyrgødning.
 Personalet på ejendommen bliver løbende efteruddannet, og der er fagkonsulenter
tilknyttet ejendommen, som med faste intervaller gennemgår bedriften, herunder
bl.a. optimering af fodersammensætningen.
 Foder tilpasses dyrenes behov og sundhed.
 Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof.
 Al produktion tilrettelægges således at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.
 Rengøring i og omkring bygningerne og silo, foretages jævnligt, med henblik på at
minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den
jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer bl.a. at der ikke opstår uhygiejniske forhold, ressourcespild eller punktforurening.

1.8.1 DOKUMENTATION:
For at kunne dokumentere at miljøgodkendelsen og lovgivningen overholdes er/bliver følgende
til rådighed på kommunens forlangende:
•

Foderplaner

•

Mark- og gødningsplaner

•

Slagteri- og mælkeafregninger

•

CHR-registreringer

•

Registrering af årligt forbrug af el og vand

•

Beredskabsplan

•

5/10 års beholderkontrol og logbøger over flydelag
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1.9 BAT AMMONIAK
1.9.1 BAT FOR DAGLIG DRIFT
Bedriftens ansvarlige har fokus på, hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til
miljø, og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd.
Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det
omfang loven tilsigter.
Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige
gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved bl.a. at reduceret vand- og energiforbrug og
ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene og lager.
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket medfører en lavere koncentration af ammoniak og lugt fra husdyrproduktionen.
Staldene er indrettet således, at der ikke forekommer luftbevægelser på gylleoverfladen.
Pumpning og håndtering af gylle foregår i lukket system. Pumpning og håndtering af gylle i
øvrigt vil normalt foregå indenfor normal arbejdstid.
Ansøger vurderer, at det er BAT at monitere følgende procesparametre mindst en gang om
året:
 Vandforbrug
 Energiforbrug
 Brændstofforbrug
 Antallet af indgående og udgående dyr, herunder fødsler og dødsfald, hvor relevant
 Foderforbrug
 Gødningsproduktion

1.9.2 TEKNOLOGIER OG TIL- OG FRAVALG AF TEKNOLOGI
På MST teknologiliste findes følgende ammoniakreducerende teknologier til brug på husdyrproduktioner med kvæg:
 Svovlsyrebehandling af kvæggylle
 Faste drænede gulve
Svovlsyrebehandling (forsuringsanlæg) af kvæggylle i den nye stald og den eksisterende
stald er fravalgt, da det ikke er nødvendigt for at overhold BAT og ammoniak til natur. Derudover giver det cirka det samme ammoniakniveau, som hvis der anvendes faste drænede
gulve.
Da der også er tale om eksisterende stalde, er der ikke ændret på gulvudformningen, da
dette vurderes økonomisk uproportionalt.
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1.9.3 VEJLEDENDE BAT-EMISSIONSNIVEAU FOR AMMONIAK
Eksisterende stalde opfylder som udgangspunkt det vejledende BAT-niveau.
Beregning af BAT-niveau:

1.9.4 BAT FODRING
Foderplanen udarbejdes i samarbejde med fodringsrådgiver og med anvendelse af nyeste
viden indenfor kvægfodring. Foderet er, ved hjælp af foderplanerne, tilpasset de enkelte dyregruppers aktuelle behov. Derved undgås overforsyning med næringsstoffer, der vil ende
som uudnyttet næringsstoffer i gyllen.
Proteinindholdet i foderet optimeres løbende med henblik på reduktion af indholdet. Dette
medfører, at mængden af overskudsprotein i urinen reduceres og der vil dermed være en lavere ammoniakemission fra staldanlægget og mindre kvælstof i den samlede mængde af
husdyrgødning.
Fosforindholdet i foderet optimeres løbende med henblik på reduktion af indholdet. Dette
medfører, at mængden af fosfor i husdyrgødningen reduceres, og der vil dermed være et lavere fosforindhold i den samlede mængde af husdyrgødning.

1.9.5 BAT OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING
Gyllebeholderne er stabile beholdere lavet af typegodkendt beton, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger.
Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttet imod tæring.
En gang årligt tømmes gyllebeholderen i forbindelse med den normale udbringning af gylle,
hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader.
Der foretages lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderen hvert 10
år bliver kontrolleret, for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.
Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.
Der føres logbog over gyllebeholdere med naturligt flydelag.
Møddingspladsen etableres med fast bund og med afløb til gyllesystem. En gang årligt tømmes møddingspladsen, hvorved den visuelt kan kontrolleres for evt. skader.
Det vurderes, at den daglige håndtering og opbevaringen af husdyrgødning i gyllebeholderen
og på møddingspladsen ikke vil medføre en miljøbelastning af jord, grundvand og overfladevand og at omkringboende ikke bliver væsentligt generet af lugt eller fluer fra husdyrgødningen.
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1.9.6 BAT UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, så mængden af husdyrgødning er tilpasset afgrødens behov. I planen tages der hensyn til bonitet, sædskifte, planternes udbytte og
kvælstofudnyttelse.
Husdyrgødning udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer.
Husdyrgødning udbringes under hensyn til generelle regler og foregår efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv.
Gyllen udbringes med slæbeslager i afgrøderne eller nedfældes/forsures forud for etablering
af vårsæd og i græs.
Der kan forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvor der er udbragt husdyrgødning. Omfanget vil afhænge af temperatur, vindforhold og evt. nedbør. Det vurderes,
at eftersom gylle udbringes på veletablerede afgrøder med slæbeslanger eller nedfældes,
minimeres ammoniakfordampning og lugtgenerne pga. mindre ammoniakfordampning og
hurtigere optagelse i planterne.
Der udbringes ikke husdyrgødning på vandmættet, oversvømmet, frossent eller snedækket
areal.
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1.10

FOREBYGGELSE AF UHELD

1.10.1 MANAGEMENT
Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige
gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved reduceret vand- og energiforbrug og ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene.
Der foretages daglige tilsyn af bedriften og løbende vedligeholdelse af anlægget.
Der er løbende kontrol af brunst, da hurtig og nøjagtig registrering af brunstige dyr reducerer
antallet af spildfoderdage.
Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. I tilfælde af uventet udsving, vil årsagen til udsvinget blive lokaliseret og evt. fejl udbedret.
Der udarbejdes foderplaner og foderkontrol på bedriften, så der løbende kan optimeres på
foderforbruget og dermed forbruget af næringsstoffer.
Logistikken i forbindelse med fodring og håndtering af dyr er indrettet, så afstanden giver
færrest muligt driftstimer.
Rengøring i og omkring bygningerne og foderopbevaring foretages jævnligt med henblik på
at minimere risikoen for lugt, og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige
rengøring og visuelle kontrol sikrer, at der ikke opstår ressourcespild eller uhygiejniske forhold.
Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning med dyrlæge, og
der er jævnligt besøg af dyrlægen, hvor besætningens generelle sundhed vurderes, og hvor
det enkelte dyr behandles efter behov. Herudover er der diverse rådgivningsbesøg.
Markdriften tilrettelægges, således den giver anledning til mindst mulig udvaskning af næringsstoffer og så overfladisk afstrømning undgås. Der føres journal over udbringning af handelsgødning og husdyrgødning på markerne i form af mark- og gødningsplaner, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæsons udbringning. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab, hvor forbruget af husdyrgødning og handelsgødning dokumenteres.
Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse og medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket vilkår der er stillet til
driften i den forbindelse. Medarbejdere holdes ajour med nye krav og regler på regelmæssige personalemøder.
Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle,
kemikalier og brændstof, og produktionen tilrettelægges således, at belastning af den enkelte
medarbejder mindskes.
Der er lavet beredskabsplan, så forholdsreglerne i forbindelse med uheld med gylle, diesel,
kemikalier eller brand er beskrevet. Medarbejderne er orienteret om indholdet i beredskabsplanen, der ajourføres årligt eller når vigtige telefonnumre ændres.
Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres under kadaverkapsel eller presenning, så
der ikke opstår uhygiejniske forhold.
Skadedyr bekæmpes og forebygges iht. Statens skadedyrlaboratorium og vejledning fra Århus universitet
Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug.
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1.10.2 BEREDSKABSPLAN
Der findes en beredskabsplan på bedriften, der beskriver hvilke forholdsregler medarbejder
og ejer skal tage ved brand, udslip af gylle eller ved andre uheld og kritiske situationer.
Denne vil blive opdateret i forbindelse med byggeansøgningen.
Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen vurderes det at skadevirkninger ved evt. uheld minimeres, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form
af inddæmning, oppumpning m.v.
Ejer og andre med fast adgang til bedriften er/bliver vejledt i beredskabsplanen, hvilken får
en fast plads på staldkontoret.

1.10.3 REDEGØRELSE FOR UHELD
Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, kan ske i forbindelse med håndtering og opbevaring af husdyrgødning og kemikalier, ved strømsvigt samt udslip af dieselolie.

1.10.4 UHELD MED GYLLE
I tilfælde af mindre gylleudslip vil gyllen samle sig om lækagestedet, i dette tilfælde vil gylle
løbe mod det laveste områder omkring gyllebeholderne. Herfra kan det suges op og fjernes.
Maskinstation vil blive kontaktet og der kan dæmmes op med jord eller lignende.
Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på
gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under
opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet
igangsætning af pumper, spild m.m.
En gang årligt tømmes gyllebeholderen, i forbindelse med den normale udbringning af gylle,
hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader. Der foretages desuden lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderne hvert 5/10 år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

1.10.5 DØDE DYR
Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel/presenning, udviklet til formålet. DAKA eller lignende tilkaldes efter behov. Derved undgås uhygiejniske forhold og at der kan observeres døde dyr af forbipasserende. Desuden kan ræve,
hunde og vilde katte ikke komme til de døde dyr.

1.10.6 STRØMSVIGT
Ved længerevarende strømsvigt vil energiforsyningsselskabet blive kontaktet.

1.10.7 BRAND
Ved brand tilkaldes brandvæsnet. Der er opsat pulverslukkere strategiske steder på ejendommen. Der iværksættes slukningsarbejde i det omfang det er forsvarligt. Dyr forsøges reddet ud.
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1.11

HUSDYRBRUGETS ALTERNATIVER OG OPHØR

1.11.1 ALTERNATIVE LØSNINGER OG 0-ALTERNATIV
Alternative placeringer af det nye husdyranlæg har været diskuteret, og ansøger mener at
have valgt den bedste placering i forhold til logistik internt på ejendommen og i forhold til
ejendommens udseende, landskabelige forhold, natur og miljø.
Det forventes, at det ansøgte projekt er fremtidssikret, at det vil give gode arbejdsforhold for
ejer og medarbejdere, og at det vil give en god dyrevelfærd.
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1.12

GENERELLE VIRKNINGER

1.12.1 BEFOLKNINGEN OG MENNESKERS SUNDHED
Husdyrproduktionen på ejendommen overholder alle lovens fastsatte krav i forhold afstandskrav og lugtgener til naboer, hvorfor det ikke forventes at omkringboende bliver væsentligt
generet af lugt fra husdyrproduktionen.
Støvgener minimeres ved at foderet håndteres i lukkede systemer og ved fornuftig håndtering af halm når der strøs, hvorfor det ikke forventes at omkringboende bliver væsentligt generet af støv fra husdyrproduktionen.
De fastsatte grænser for støjgener overholdes dag og nat. Ved hensynsfuld kørsel med
transporter og ved kørsel med hovedparten af transporterne indenfor almindelig arbejdstid
minimeres støjgenerne, hvorfor det ikke forventes, at omkringboende bliver væsentligt generet af støj fra husdyrproduktionen.
Der holdes generelt en god hygiejne i hallerne og ved foderopbevaringen, så tiltrækningen af
rotter og mus samt mulighederne for udklækning af fluelarver minimeres, hvorfor det ikke forventes at omkringboende er væsentligt generet af skadedyr fra husdyrbruget.

1.12.2 BIOLOGISK MANGFOLDIGHED I FORHOLD TIL KATEGORI 1– OG 2-NATUR SAMT BILAG IV-ARTER
Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition til kategori 1 og 2-natur. Totaldepostitionen til det nærmeste kategori 1 naturområde er beregnet til 0,3 kg N pr ha pr år. Tilstanden af nærmeste kategori 1 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på
ejendommen.
Totaldepositionen til det nærmeste kategori 2 naturområde er 0,4 kg N pr ha pr år Tilstanden
af det nærmeste kategori 2 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på ejendommen.
Levesteder for bilag IV-dyrearter i området forventes ligeledes ikke at blive påvirket af husdyrproduktionen på gården.

1.12.3 JORDAREALER, JORDBUND, VAND, LUFT OG KLIMA
Udbringning af husdyrgødning fra gården reguleres af generel lovgivning for udbringning af
husdyrgødning.
Generelt er markdriften omfattet af regulering mht. næringsstoftilførsel og sædskifte, hvilket
har positiv betydning for jordens frugtbarhed og udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet.
Det forventes ikke at projektet har negativ indvirkning på luft eller klima. Der fodres efter dyrenes normbehov, så derved vil er være en minimal udledning af gasser.

1.12.4 MATERIELLE GODER, KULTURARV OG LANDSKABET
Der er taget højde for påvirkningen af materielle goder, kulturarv og landskabet. Det vurderes, at ingen af disse tre parametre vil blive påvirket væsentligt i forbindelse med godkendelse af husdyrbruget.
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