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Læsevejledning 

Denne rapport beskriver de miljømæssige konsekvenser ved det ansøgte projekt på Kobbelgård, Ildvedvej 6, 

7160 Tørring. Ejendommen er et IE-brug, da der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Det ansøgte 

omfatter udelukkende en overgang til nye regler og der bygges ikke nyt.  

Rapporten er en miljøkonsekvensrapport og behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved 

ejendommens produktion og det ansøgte dyrehold. Rapporten indeholder en beskrivelse af husdyrbruget og 

det ansøgte (afsnit 4) og efterfølgende en vurdering af de væsentlige indvirkninger på miljøet (afsnit 5). 

Rapporten danner grundlaget for kommunens afgørelse om miljøgodkendelse for ejendommen.  

Miljøkonsekvensrapporten dækker alle oplysningskrav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er 

opbygget ud fra Miljøstyrelsens forslag til en skabelon. 

Som bilag til miljøkonsekvensrapporten er indsendt en beregning af produktionsarealerne. Ejendommens 

beredskabsplan er tidligere blevet fremvist ved landbrugstilsyn. 
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1. Indledning  

Denne miljøkonsekvensrapport beskriver og vurderer husdyrproduktionen på Kobbelgård, Ildvedvej 6, 7160 

Tørring. Ansøgningen om miljøgodkendelse indsendes for at få godkendt de eksisterende stalde og 

produktionsarealer til produktion efter de nye regler og opnå større fleksibilitet i produktionen. Der foretages 

ingen bygningsmæssige ændringer. 

Godkendelsen anses nødvendig for ejendommens drift, idet det er nødvendigt at optimere ejendommens 

produktion og sikre indtjeningen, for at kunne overleve i branchen. Den øgede fleksibilitet på staldenes 

produktionsarealer gør det nemmere at udnytte staldanlægget optimalt. Ansøgningen er derfor 

erhvervsmæssigt nødvendig. 

 

 

2. Ansøger og ejerforhold 
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3. Ikke-teknisk resume (D2, C1, C3) 

Husdyrbruget og det ansøgte projekt  

Husdyrbruget Kobbelgård på Ildvedvej 6 søger en ny miljøgodkendelse efter ny lovgivning og med mulighed 

for større fleksibilitet i produktionen. Den nuværende produktionstilladelse er på 15.000 slagtesvin (30-112 

kg miljøgodkendt d. 2. august 2016 i tillæg til miljøgodkendelsen meddelt d. 31. marts 2009. Godkendelsen 

med tilhørende tillæg er revurderet den 4. juli 2017.  

Ændringen sker i de eksisterende stalde og der bygges ikke nye stalde, gyllebeholdere eller andre 

bygninger. Størrelsen af produktionsarealet på ejendommen er på 2.529 m2. 

Placeringen af de eksisterende stald- og gødningsopbevaringsanlæg fremgår af situationsplanen i bilag 1 og 

af Figur 1. 

 

Konsekvenser for omboende, natur og miljø 

Lugt 

Helt overordnet sker der med denne ansøgning ingen ændringer af emissionen af lugt og påvirkningen af 

naboer, da der alene er tale om overgang til nye regler i det eksisterende anlæg på det helt samme 

produktionsareal. 

Lugt-geneafstandene til byzone i Tørring og samlet bebyggelse i Bjerlev er overholdt med en stor margin.  

Nærmeste nabo er Ildvedvej 8 beliggende ca. 250 m nordvest for anlægget og umiddelbart overholdes lugt 

til denne nabo ikke. Hvorfor der søges dispensation efter ”50%-reglen” og at ansøger i forbindelse med 

miljøgodkendelsen i 2009 og tillægget i 2016 har indført teknikker til at reducere lugtemission; forhøjede 

ventilationsafkast med ensretter i nogle staldsektioner og erstattet Active NS med hyppig udslusning af gylle 

(mindst en gang om ugen). 

Samlet set er emissionen af lugt af det ansøgte den samme som nudriften. 

 

Landskab 

Der bygges ikke nyt på ejendommen, og det ansøgte vil derfor ikke påvirke landskabsoplevelsen. 

Ejendommen er desuden skærmet af læhegn og selvom ejendommen ligger højt placeret fremstår den pænt 

indpasset i landskabet. 

 

Påvirkning af natur 

Den samlede ammoniakfordampning fra husdyrbrugets stalde og lager er på 5.748 kg NH3-N årligt, hvilket 

honorerer kravet til BAT. 

Der sker ingen ændring i emissionen af ammoniak og dermed ingen ændring i depositionen (nedfaldet) af 

kvælstof på følsom natur i nærheden af husdyrbruget. 

Kvælstoffølsomme naturområder bliver klassificeret i kategori 1,2 og 3, hvor kategori 1 er de mest følsomme 

naturområder i Natura 2000 områder og med de skrappeste krav til kvælstofdepositionen. Til kategori 1 og 2 



3 

 

natur (Bl.a. heder større end 10 ha og overdrev større end 2.5 ha) er der krav til den maksimale totale 

kvælstofdeposition, der kommer fra husdyrbruget. Til kategori 3 natur – populært kaldet ”den lille natur” - er 

der krav til, hvor meget kvælstofdepositionen må øges (merdeposition) i forhold til den nuværende drift. 

Nærmeste kategori 1 natur,”Hammer Mølleskov” beliggende i Natura 200 område nr. 76, ”Store Vandskel, 

Rørbæk Sø og Tinnet Krat”, ca. 2,4 km nord for anlægget. Natura 2000 område nr. 77, ”Uldum kær, Tørring 

Kær og Ølholm Kær ligger ca. 2,7 km øst for anlægget, nord for Ølholm. Den beregnede totale 

kvælstofdeposition til Kategori 1 natur, som følge af ammoniakfordampning fra stalde og lager på Ildvedvej 

6, er 100 g kvælstof pr ha årligt. 

Nærmeste kategori 2-natur er et engareal godt 2½ km nord for anlægget i tilknytning til ”Hammer Mølleskov” 

og total kvælstofdeposition hertil beregnes også til 100 g kvælstof pr. ha årligt. 

Nærmeste kategori 3-natur er en mose godt 500 m anlægget. Mosen strækker sig nord og nordvest for 

anlægget. I tilknytning til mosen er et overdrev og engareal, der alle omkranser Alsted Mølleå. 

Totaldepositionen til naturen er beregnet til maksimalt 1,1 kg N/ha/år. Merdepostionen til disse naturområder 

er på 0,0 kg N/ha/år, da produktionsarealet i ansøgt drift er uændret i forhold til nudrift. 

 

Nærmeste ammoniakfølsomme skov er Alsted Skov godt 500 m nordvest for anlægget. Alsted Skov er af 

typen gammel skovjordbund, hvortil der beregnes en totaldeposition på 1,4 kg N/ha/år, og med en 

merdeposition på 0 kg N/ha/år. Ammoniakfølsom skov er kategori 3 natur. 

 

Bedste Anvendelige Tilgængelige teknik (BAT) 

For det ansøgte er der krav om, at der højst må udledes 5.748 kg ammoniak pr. år. Dette krav til emissionen 

er i lovgivningen sat ud fra viden om, hvad der kan lade sig gøre, ved at anvende de bedste ”teknikker” på 

markedet, der er tilgængelige til en pris, der er realistisk i forhold til produktionens størrelse. 

Husdyrbruget overholder kravet til den maksimal ammoniakudledning. Kravet overholdes derudover ved at 

anvende BAT indenfor: Energi, vand, management, foder, staldindretning og opbevaring af husdyrgødning. 

 

Alternative løsninger og 0-alternativ 

I ansøgningsprocessen er teknologier ud over hyppig udslusning, såsom luftrensning vurderet. Men da 

ansøgningen alene omhandler overgang til ny lovgivning, er teknologier, der kræver store indgreb i 

bygningsmasse fravalgt, da det ikke vurderes at være proportionalt i forhold til ændringen. 

Alternativet til ikke at give en ny miljøgodkendelse (0-alternativet) er, at ejendommen drives videre efter 

vilkårene fastsat i den eksisterende miljøgodkendelse indtil produktionsapparatet er slidt ned. Ud fra et 

økonomisk synspunkt vil det være uhensigtsmæssigt, da der løbende er behov for at optimere produktionen. 

 

Foranstaltninger ved IE-brugets ophør 

Hvis husdyrbruget ophører helt, vil stalde, gødningsopbevarings- og foderanlæg blive tømt for dyr, gødning 

og foder og efterfølgende rengjort. Rester af medicin og andet affald vil blive bortskaffet i henhold til 

kommunens affaldsregulativ. 
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4. Husdyrbruget og det ansøgte  

I dette kapitel beskrives husdyrbrugets indretning og drift, husdyrbrugets beliggenhed i forhold til 

omgivelserne, samt husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne med hensyn til ammoniak- og lugtemission og 

-deposition, støj, støv, lys, skadedyr, transport, affald og forbrug af ressourcer. 

 

4.1 Indretning og drift af anlægget 

Placering af det eksisterende staldanlæg, opbevaringsanlæg og øvrige bygninger fremgår af situations-

planen i bilag 1, samt af Figur 1. Der bygges ikke nyt på ejendommen. 

Der er registreret 3.789 stipladser på ejendommen og husdyrbruget er dermed et IE-husdyrbrug, idet der er 

mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.  

Ejendommens nuværende lovlige drift (nudrift og 8-års-drift) er på 15.000 slagtesvin (30-112 kg), svarende til 

460 dyreenheder (DE) efter de daværende regler gældende for tillægget til miljøgodkendelsen meddelt d. 2. 

august 2016. 

Produktionen på Ildvedvej 6, 7160 Tørring er miljøgodkendt efter §12 i dagældende husdyrbrug1 lov den 31. 

marts 2009. Siden er der godkendt tre tillæg til miljøgodkendelsen; et tillæg om BAT-krav, et andet tillæg om 

udbringningsarealer til husdyrgødning og et 3-dje tillæg meddelt d. 2. august 2016 med en mindre udvidelse 

af dyreholdet og med anvendelse af teknikken ”hyppig udslusning”  - det vil sige ugentlig udslusning -   af 

gylle med 20 % reduktionseffekt overfor lugt på de fulddrænede gulve og 14% reduktionseffekt på gulvene 

med en andel fast gulv jævnfør notat fra SEGES.2 

Senest er miljøgodkendelsen fra d. 31. marts 2009 revurderet den 4. juli 2017 med de 15.000 slagtesvin (30-

112 kg) på i alt 3.789 stipladser, fordelt på 1.320 stipladser med delvist spaltegulv med 25-49% fast gulv og 

2.469 stipladser med drænet gulv og spalter. 

Den godkendte 8-års-drift var således det samme dyrehold og gulve, men dog uden anvendelsen af 

teknikken hyppig udslusning af gylle. 

 

Produktionsarealer 

Oplysninger om dyretyper, staldsystemer og produktionsarealer i de forskellige staldafsnit fremgår af skema-

id 216335 i husdyrgodkendelse.dk og af Tabel 1. Produktionsarealerne er beregnet på baggrund af 

stipladserne angivet i ansøgningsskemaet (skema-id 68203) bag tillægget 2016, se bilag 2. 

8-års driften tager udgangspunkt i §12-miljøgodkendelse fra d. 31. marts 2009 og da der ikke er sket 

ændringer er produktionsarealet i alle drifter ens. 

Ændringen sker i de eksisterende stalde og der bygges ikke nye stalde, gyllebeholdere eller andre 

bygninger. Størrelsen af produktionsarealet på ejendommen kan opgøres til i alt 2.529 m2.  

 

1 LOV nr 1572 af 20. december 2006 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 

2 https://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2015/1509 

 

https://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2015/1509
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Håndtering og opbevaring af husdyrgødning 

Udslusning af gylle fra staldene til gyllebeholderne sker hver uge og foregår med træk-og-slip. På 

ejendommen findes en enkelt gyllebeholder, der ses af tabel 2 og situationsplanen (figur 1). Der sker ikke 

ændringer i opbevaringsanlæggene med det ansøgte. Der er ikke opbevaringsanlæg til fast gødning.  

Der er 190 m fra gyllebeholderen til forsinkelsesbassin/vandhul, med en gennemsnitlig terrænhældning på 
1,5 grader og tanken er ikke forsynet med alarm. 

Med den fremtidige maksimale produktion i størrelsesordenen ca. 15.000 slagtesvin årligt, produceres der i 

alt ca. 8.347 t gylle, svarende til om måneden ca. 696 t husdyrgødning (Normtal, AU 2019; 

https://anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/normtal/Normtal_2019.pdf).  

Til 9 måneders produktion kræves derfor en kapacitet på 6.264 tons. Gylletanken fra 1995 har en kapacitet 

på 3.100 m3. Gyllekanalerne og fortanken, i alt ca. 840 m3 medregnes ikke i opbevaringskapaciteten da 

gyllen udsluses ugentligt. Dermed kan der på ejendommen opbevares ca. 4,5 måneders produktion af gylle.  

Ansøger har desuden adgang til gylletanke på Sandvadvej 6 (2.200 m3) og to gylletanke på Fousingvej 8 

(2.040 m3  + 1.200 m3 ) i Vejle Kommune, i alt 8.540 m3.  Dermed er der adgang til opbevaringskapacitet til i 

alt ca. 12,3 måneders produktion og kravet er dermed opfyldt. 

Da ca. ½-delen af husdyrgødningen opbevares på andre adresser, indgår ammoniakemissionen herfra i 

baggrundsdepositionen af kvælstof på følsom natur. Hvorfor det er vurderingen at bidraget fra denne andel 

af depositionen af kvælstof på følsom natur er uden betydning.  

 

Drift af anlægget 

Driften af anlægget er beskrevet i de følgende afsnit i denne rapport, men derudover kan der nævnes at der 

er følgende faste procedurer på husdyrbruget:  

• Der registreres dyr i CHR 

• Der føres journal over antal dyr bortskaffet til DAKA, antal modtagne smågrise og antal dyr 
til slagtning 

• Før pumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder bliver det tjekket, om der er plads til 
mere gylle 

• Gyllepumpning til gyllevogn overvåges 

• Der føres journal over medicinforbrug  

• Opgørelse over ressourceforbruget (brændstof, el, vand og foder) registreres årligt 

• Der gennemføres 5-års kontrol af el-installationerne af autoriseret el-installatør 

• Der udføres årlig kontrol af slukningsudstyr 

• Der udarbejdes mark/gødningsplaner og gødningsregnskab for ejendommen. 

 

https://anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/normtal/Normtal_2019.pdf
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Figur 1: Placering af husdyrbrugets stalde og opbevaringsanlæg.  



7 

 

Tabel 1: Dyretyper, staldsystemer og produktionsarealer.
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Tabel 2: Opbevaringslagre til husdyrgødning 

 

 

4.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde 

Der sker ingen bygningsmæssige udvidelser eller ændringer på ejendommen. Stuehuset er opført i 1836 og 

er løbende vedligeholdt siden. Bygning 5 er opført i år 1900 og staldbygningerne 3 og 4 er opført i 1915. 

Staldbygningerne 1 og 2 er opført i 1975. Alle eksisterende bygninger fra før år 2000 er gennemrenoveret i 

1995. Staldbygning nr. 6 er opført ad to omgange, hvoraf den første del af bygningen er opført i år 2000 og 

tilbygningen hertil er opført i år 2003 (sektionerne 6-11). Den nyeste stald (sektionerne 12-17) er opført i 

2010 samme materialer som bygning 6 med vægelementer i hvide søsten og lysegrå tage og med farver 

som det øvrige anlæg. 

 

4.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug 

Slagtesvineproduktionen på ejendommen Ildvedvej 6 ejes og drives af Harald Skov. 

CHR-nummeret på Ildvedvej 6 er 25250. Der er ingen produktionsmæssig sammenhæng med andre 

husdyrbrug. 

 

4.4 Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed 

Husdyrbruget er beliggende på Ildvedvej 6 ca. 1½ km sydvest for Tørring i Hedensted Kommune.  

Ejendommen er beliggende ca. 800 m vest for offentlig vej med en privat fællesvej, der fører op til anlægget, 

umiddelbart nord for motorvejen imellem Vejle og Herning. 

Husdyrbruget ligger højere i landskabet end motorvejen og præsenterer sig som et moderne husdyrbrug. 

Opsamlings-pladsen for døde dyr (DAKA) er placeret nordøst for anlægget ved læhegnet i god afstand fra 

anlægget og naboer. 
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Figur 2: Husdyrbruget set fra motorvejen og beplantningen bag anlægget Kobbelgård. 

 

Husdyrbrugets placering i forhold til afstandskravene i Husdyrbrugslovens § 6 og 8 fremgår af Figur  3 og 

tabel 3. 

Der er tale om et eksisterende anlæg og afstandskravene overholdes for det ansøgte. 

Placering af markdræn er i større afstand end 15 m fra anlægget og drænene er omlagt i forbindelse med 

opførsel af stalde og gylletank. 

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til naturområder og omkringboende er beskrevet i afsnit 4.5 og 4.6. 
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Figur 3: Husdyrbrugets placering i forhold til nærmeste afstandsmarkører. De resterende afstandsmarkører 
ligger længere væk og fremgår derfor ikke af kortudsnittet.  
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Tabel 3: Afstande jf. husdyrbrugslovens §6 og §8 

Type Navn 
Afstand 

[m] 

Stuehus - Beboelse på samme ejendom   

Staldbygning Sektion 1 6 

Gødningslager Gylletank  72 

Nærmeste nabo - Nabobeboelse   

Staldbygning Sektion 2 173 

Gødningslager Gylletank 205 

Nærmeste naboskel - Naboskel   

Staldbygning Sektion 2 47 

Gødningslager Gylletank 187 

Nærmeste vej - Offentlig vej og privat fællesvej   

Staldbygning Sektion 1 49 

Gødningslager Gylletank 129 

Nærmeste vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm   

Staldbygning Sektion 2 533 

Gødningslager Gylletank 582 

Nærmeste sø - Vandløb og søer over 100 kvm   

Staldbygning Sektion 12 221 

Gødningslager Gylletank   191 

Nærmeste markdræn - Vandløb og søer over 100 

kvm 
  

Staldbygning Staldanlæg >15 

Gødningslager Gylletank >15 

 Levnedsmiddelvirksomhed   

Staldbygning Drægtighedsstald >> 25 m 

   

Nærmeste boring - Vandforsyningsanlæg (ikke 

almen)   

Staldbygning Sektion 2 56 

Gødningslager Gylletank 105 

Nærmeste vandværksboring - Vandforsyningsanlæg 

(almen)   

Staldbygning Slagtesvinestald >>100 m  

Gødningslager Gylletank >>100 m 

Nærmeste byzone (Tørring)   

Staldbygning Staldanlægget 1547 km 

Gødningslager Gylletank 1636 km 

 

Nærmeste boring, en ikke almen boring 159362 er ansøgers egen boring til forsyning af Ildvedvej 6 og nabo 

i Ildvedvej 8. Nærmeste almene vandværk er i Tørring (boring nr. 72731) ca. 1½ km nordøst for anlægget.  
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4.5 Ammoniakemission og kvælstofdeposition til natur  

Ud fra oplysningerne om størrelsen af produktionsarealerne, dyre- og gulvtype i ansøgt drift, nudrift og 8-års 

drift beregnes husdyrbrugets ammoniakemission i de tre driftssituationer.  

Ammoniakemissionen fra stalde og opbevaringslagre fremgår af Tabel 4. Den totale ammoniakemission fra 

husdyrbruget er i ansøgt drift 5.748 kg N/år, med en meremission på 0 kg N årligt i forhold til nudriften og 0 

kg N i forhold til 8-års drift.  

De specifikke krav til kvælstofdeposition til naturområder afhænger af klassificeringen af naturen i kategori 1, 

2 og 3 natur og fremgår af Tabel 5.  

Naturområder i nærheden af husdyrbruget fremgår af figur 4, 5, 6 og 7 og tabel 6.  

Husdyrbruget overholder kravene til kvælstofdeposition til naturområderne i nærheden. Dette er beskrevet 

nærmere nedenfor.  

 

Tabel 4: Ammoniakemission fra staldafsnit, opbevaringslagre og totalt fra husdyrbruget 

   

 

Tabel 5: Beskyttelsesniveauer for naturtyper  

Naturtyper med fastsat beskyttelsesniveau Beskyttelsesniveauer 

Kategori 1 (§ 7 stk. 1, nr. 1) 
Maks. totaldeposition (stald og lager) 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/år ved 0 husdyrbrug. 

Kategori 2 (§ 7 stk. 1, nr. 2) 
Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år. 

Kategori 3 

 

Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår 

om maks. merdeposition, og hvad det nødvendige krav skal 

være. Kravet må dog ikke være under en maks. 

merdeposition på 1,0 kg N/ha/år 

* Antallet af husdyrbrug (ud over det ansøgte) opgøres på følgende måde (kumulationsmodel): 

➢ Antal husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH3-N pr. år indenfor 200 m 
➢ Antal husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH3-N pr. år indenfor 200-300 m  
➢ Antal husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH3-N pr. år indenfor 300-500 m 
➢ Antal husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH3-N pr. år indenfor 500-1.000 m 
➢ Antal husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH3-N pr. år indenfor 1.000-2.500 m 
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Kategori 1-natur 

Denne kategori omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget 
for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. 
 

Nærmeste kategori 1 natur er ”Hammer Mølleskov”, beliggende i Natura 2000 område nr. 76, ”Store 

Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat” ca. 2,4 km nord for Ildvedvej 6 (Figur 4). Natura 2000 område nr. 77, 

”Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær ligger ca. 2,7 km øst for anlægget, nord for Ølholm. Der beregnes 

en total kvælstofdeposition på 0,1 kg N/ha/år på naturområdet øst for anlægget, nord for Ølholm. Der er 

dermed ikke nødvendigt at vurdere på om der er kumulation med andre husdyrbrug i nærheden af 

naturområdet, da kravet til maksimal kvælstofdeposition er opfyldt for det skrappeste krav (med kumulation til 

2 eller flere ejendomme). 

 

 

Figur 4: Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 1 naturområder, imod nord og imod øst ved Ølholm 
(grøn skravering). Placeringen af husdyrbruget er markeret med rød cirkel. 
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Kategori 2-natur 

Kategorien omfatter højmoser, lobeliesøer og heder større end 10 ha samt overdrev større end 2,5 ha, der 
ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Beskyttelsesniveauet er en maksimal totaldeposition 
på 1,0 kg N/ha år. 
 

Nærmeste kategori 2-natur ligger mere end 4 km væk fra anlægget. Der er beregnet til tre kategori 2 

naturområder; en højmose 5,5 km nordvest for anlægget, en hede 4,3 km sydvest for anlægget og et 

overdrev nordøst for anlægget. Total kvælstofdeposition til disse naturområder er beregnet til 0,0. Kravet til 

maksimal total kvælstofdeposition på 1 kg N/ha/år er dermed overholdt. 

 

Figur 5: Husdyrbrugets placering i forhold til nærmeste kategori 2 naturområder (grønne punkter), et 
engareal i tilknytning til overdrev. Placeringen af husdyrbruget er markeret med rød cirkel. 

 

Kategori 3 

For heder og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale 
naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) fastsættes beskyttelsesniveauet af kommunen efter en konkret 
vurdering. Dog kan kravet ikke være under en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Beskyttelsesniveau kan dog 

ud fra en konkret vurdering fastsættes højere. 
 
Skov defineres som arealer, der er mere end 20 meter brede og større end ½ ha bevokset med træer, der 
danner eller vil danne en sluttet skov af højstammede træer, jævnfør skovlovens definition af skov. 
 
En skov betegnes som ammoniakfølsom, når: 
 

• Der har været skov på arealet i mere end ca. 200 år, og kaldes gammel ”skovjordbund”. 
 

• ”Tilgroede arealer” der ikke har været dyrket i størrelsesordenen ca. 200 år 

 

• ”naturmæssig værdifuld”, med arter der tyder på natur- eller gammel skov m.v. 
 
Nærmeste ammoniakfølsomme skov er Alsted Skov godt 500 m nordvest for anlægget, se figur 8. Alsted 
Skov er af typen gammel skovjordbund hvortil der beregnes en totaldeposition på 1,4 kg N/ha/år, og med en 
merdeposition på 0 kg N/ha/år. 

Nærmeste kategori 3-natur er en mose godt 500 m nord for anlægget (se figur 7). Mosen (brun signatur) 

strækker sig nord og nordvest for anlægget og i tilknytning hertil er et overdrev (gul) og engareal (grøn), 
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omkransende et beskyttet vandløb Alsted Mølleå (lyseblå signatur). Totaldepositionen til naturen er beregnet 

til maksimalt 1,1 kg N/ha/år. Merdepositionen til disse naturområder er på 0,0 kg N/ha/år. 

   

Figur 6: Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 3 naturområder og §3 beskyttet natur nær anlægget. 

Placeringen af husdyrbruget er markeret med rød cirkel.  
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Figur 7: Husdyrbrugets placering i forhold til potentiel ammoniakfølsom skov nær anlægget. Placeringen af 

husdyrbruget er markeret med rød cirkel. Syd for anlægget løber Hauge Bæk parallelt med motorvejen imod 

sydøst. 

For kategori 3 natur kan kommunen ikke stille til krav til en merdeposition på under 1,0 kg N/ha/år, og kan 

endog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere. For kategori 3 natur omkring anlægget på Ildvedvej 6, 

7160 Tørring viser beregningerne i skema 216335, at der ikke er en meremission og derfor heller ikke en 

merdeposition. Kravet til maksimal kvælstofdeposition til kategori 3 natur er dermed overholdt. 

På baggrund af den beregnede deposition af ammoniak på kategori 3 og den §3 beskyttede natur nær 

anlægget vurderes det at det ansøgte ikke vil medføre forringelse eller tilstandsændringer af naturtyperne, 

idet der ikke beregnes en merdeposition.  
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Tabel 6: Ammoniakdeposition på naturområder i nærheden af husdyrbruget   

 

 

Anden beskyttet natur 

Der er desuden foretaget depositionsberegninger til fire søer øst og syd for ejendommen, beliggende 

imellem ca. 200-500 m fra husdyrbruget. Merdepositionen til disse søer er 0 N/ha/år i forhold til 8-års drift, og 

totaldepositionen beregnes til imellem 0,5 og 0,7 N/ha/år i forhold til nu- og 8-årsdriften; Det ansøgte vil 
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dermed ikke påvirke søerne yderligere. Og det er endvidere vurderingen af påvirkningen med næringsstoffer 

fra de omkringliggende markarealer er betydende for søernes naturtilstand, hvorfor det sammenfattende 

vurderes, at der ikke sker ændring af tilstanden af søerne. 

4.6 Lugtemission 

Husdyrbrugets placering i forhold til nærmeste enkelt bolig (uden landbrugspligt), samlet bebyggelse og 

byzone/sommerhusområde fremgår af Figur 8 og 9. 

 

Figur 8: Husdyrbrugets placering i forhold til nærmeste enkelt boliger (uden landbrugspligt), samlet 
bebyggelse og byzone/sommerhusområde. 

Nærmeste enkelt bolig er Ildvedvej 8 som ligger ca. 250 m nordvest for ejendommen (vægtet 

gennemsnitsafstand). Nærmeste samlede bebyggelse er Hvejselvej 78 i Bjerlev godt 2,2 km mod sydvest. 

Nærmeste byzone er Tørring godt 1½ km nord for anlægget og der er ingen sommerhusområder i 

nærheden. 

Der er ikke kumulation i forhold til lugt fra andre husdyrbrug i forhold til lugt og nærmeste enkelt naboer eller 

sommerhusområdet.  
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Figur 9: Husdyrbrugets placering i forhold til samlet bebyggelse og byzone/sommerhusområde. 

Helt overordnet sker der med denne ansøgning ingen ændringer af emissionen af lugt og påvirkningen af 

naboer, da der alene er tale om overgang til nye regler i det eksisterende anlæg på det helt samme 

produktionsareal. 

Ansøger har allerede med etableringen af en 4-del fast gulv på godt 20 % af anlæggets produktionsarealer 

her reduceret lugt-emissonen med ca. 30 % i forhold til fulddrænede gulve.; Og ventilationsafkastene er 

forhøjet med 1 m og der er monteret et ”kryds” i afkastene, der ensretter afkastets luftfane og dermed stiger 

luften højere til vejrs og lugten spredes og fortyndes over et større område. Senest har ansøger med tillæg 3 

i 2016 yderligere indført teknikken ”hyppig udslusning”, det vil sige ugentlig udslusning af gylle, godkendt 

med 20 % reducerende effekt (for stalde med drænet gulv og spalter) overfor lugt på Miljøstyrelsens 

Teknologiliste. ”Med Hyppig udslusning” sluses gyllen ud af stalden mindst en gang om ugen og derved 

reduceres de anaerobe processer i gyllen, der resulterer i lugt af gylle. Lugtemissionen reduceres dermed 
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med 20% for stalde med drænet gulv og spalter og med 14% for stalde med delvist fast gulv (jf. Notat 1509 

fra SEGES). 

Som det fremgår af tabel 7 er lugt-geneafstandene til nærmeste nabo i Ildvedvej 8 ikke umiddelbart 

overholdt. 

 

Tabel 7: Lugtemission til nabobeboelser 

 

 

Lugt-geneafstandene til byzone i Tørring og samlet bebyggelse i Bjerlev er overholdt med en stor margin. 

Gene-afstanden til nærmeste samlede bebyggelse i Bjerlev imod sydvest beregnes til 512 m og den fysiske 

afstand er godt 2,2 km, altså en margin på 1.777 m. Geneafstanden for lugt til byzone i Tørring beregnes til 

743 m, hvilket er 847 m kortere end den fysiske afstand på knapt 1,6 km. 

Afskæringskriteriet med hensyn til lugt til samlet bebyggelse og byzone er dermed overholdt 

Gene afstanden for lugt til nærmeste enkeltbolig, nabo i Ildvedvej 8 beregnes til 278 m og den fysiske 

vægtede gennemsnitsafstand fra centrum af de enkelte stalde på anlægget til 253 m, altså 25 m kortere. Da 

den fysiske afstand på 253 m er længere end ½-delen af geneafstande for lugt (altså 253 m er længere end 

277,8 m / 2 = 138,9 m) kan der søges om dispensation jævnfør §33 i husdyrbrugloven med anvendelse af 

”50 % reglen”.  

Hvorfor Hedensted Kommune anmodes om at dispensere med anvendelse af 50-% reglen, idet der er tale 

om et eksisterende anlæg med uændret produktion; Der ikke er tale om en udvidelse og der alene ansøges 

om overgang til ny regler på et allerede eksisterende produktionsareal. Yderligere har ansøger allerede 

indført teknik fra Miljøstyrelsens Teknologiliste og anvender gulvtyper i en del af staldene, samt forhøjet de 

nyeste afkast og afkasthastigheden af ventilationsluften; Alle tiltag der er med til at reducere lugtgenerne for 

omkringboende. 

Den samlede emission af lugt beregnes i det ansøgte til 78.654 OUe/s, hvilket er den samme emission som i 

nudriften. 

 

4.7 Øvrige emissioner og gener 

4.7.1 Støj 

De største støjgener fra ejendommen vil forekomme i forbindelse med ventilation, gyllepumpning, 

indblæsning af foder i siloer og transport af dyr, foder og gylle mv. Placering af stalde, gyllebeholdere, 

fodersiloer og transportveje fremgår af oversigtskortet i bilag 1. 
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Der er ventilatorer i ventilationsafkastene og der kan observeres støj fra disse i nærheden af staldene. 

Ventilatorerne efterses minimum 1 gang årligt, renses og vedligeholdes efter producentens anvisninger. Da 

nærmeste naboer er beliggende mere end 100 m fra staldene vurderes det, at disse ikke vil blive generet af 

støj fra ejendommen. 

Andre støjende aktiviteter på ejendommen sker typisk i dagtimerne, fortrinsvist indenfor normal arbejdstid og 

når det er muligt for lukkede døre. Transporter forbi naboer vil kunne høres, men adskiller sig ikke fra anden 

vejtransport. Støj fra transport vil primært komme fra lastbiler med levering af foder, gylletransport, levering 

og afhentning af svin samt afhentning af døde dyr. Herudover vil der være transporter med traktor ved 

udbringning af gylle og andet markarbejde. 

Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgener fra 

transporterne. 

 

Alle generelle krav vedr. støj vil blive overholdt. Sammenholdt med ejendommens placering med nærmeste 

nabo i en afstand 115 m fra maskinhuset, og at der ikke foretages nogle ændringer i anlægget, vurderes det, 

at omkringboende ikke vil blive generet af støj fra husdyrbruget 

 
 

4.7.2 Støv 

Støv vil primært forekomme i staldene, dog ikke i en mængde, der kan opleves udenfor staldene. Støv 

minimeres med god management, rengøring, god hygiejne og overbrusning i staldene, hvilket er med til at 

reducere støvemissioner fra staldene. Den daglige håndtering af foder fra foderlade til stalde foregår i et 

lukket system, der ikke påvirker omgivelserne. 

I forbindelse med høst og indblæsning af korn i siloer og i foderlade, kan der forekomme støvgener. På 
grund af den betydelige afstand til nærmeste nabo vurderes det, at naboer ikke vil opleve støvgener i 
forbindelse høst og håndteringen af korn og foder. 

 

4.7.3 Lys 

Der er timer på lys i staldene, så lyset slukkes eller sættes på vågeblus, når der ikke er behov for så meget 

lys i staldene. 

Der er udendørs belysning ved indgang til mandskabsrummet og kontoret samt ved udleveringsrampen. Der 

er tale om mindre lamper ved alle tre placeringer. 

Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten. På grund af ejendommens 

beliggenheden og brug af kunstigt lys vurderes det, at omkringboende og trafikanter ikke vil blive generet 

eller påvirket negativt af lys fra ejendommen. 

Beplantningen nord og øst for anlægget er også med til at skærme for væsentlige lysgener fra anlægget. 

 

4.7.4 Skadedyr 

Skadedyr og fluer bekæmpes efter gældende regler. Fluebekæmpelse sker i form af rovfluer i gyllekanaler i 

sommerhalvåret med en abonnementsordning og rottebekæmpelse foretages også via 

abonnementsordning, pt. hos HK Skadedyrsservice. 
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For at undgå tilhold af skadedyr holdes det rent og ryddeligt omkring ejendommen og opbevaring af foder 

sker i lukkede fodersiloer og der fejes op ved eventuelt spild. 

Det forventes derfor at naboer ikke bliver påvirket negativt af skadedyr og det vurderes at risikoen for gener 

fra skadedyr er minimeret.  

 

4.7.5 Transporter 

Antallet af tunge transporter til og fra husdyrbruget fremgår af tabel 8. Antallet af transporter forventes at 

være på samme niveau som i nudriften, da der ikke sker ændringer af husdyrproduktionen. 

Transporter til og fra husdyrbruget foregår ad indkørslen bag om anlægget fra den private fællesvej Ildvedvej 

umiddelbart nord for anlægget. Der etableres ikke nye indkørsler til ejendommen. Tunge transporter foregår 

typisk i dagtimerne mellem kl. 6 og 19 på hverdage.  

Afhentning af døde dyr sker en gang om ugen fra en plads nordøst for anlægget. 

 

Tabel 8: Tunge transporter til og fra husdyrbruget.  

Tunge transporter 
Nudrift 

ca. antal/år 

Ansøgt drift 

ca. antal/år 

Levering af foder (lastbil) 30 30 

Levering af smågrise  26 26 

Afhentning af slagtesvin 52 52 

Afhentning af døde dyr (lastbil)* 104 104 

Afhentning af affald til dagrenovation (lastbil) 52 52 

Afhentning af jern og metal (lastbil) 1 1 

Afhentning af gylle (lastbil, 30 tons) 350 350 

Levering af dieselolie (lastbil) 10 10 

Korntransport, internt og købt 140 140 

Maksimalt i alt Ca. 765 Ca. 765 

 

Det vurderes at omfanget af transporter til og fra ejendommen er af et omfang og en hyppighed som kan 

forventes ved drift af denne størrelse anlæg i det åbne land og ikke vil være til væsentlig gene for naboer og 

omgivelser i øvrigt. 

 

4.8 Reststoffer, affald og naturressourcer 

4.8.1 Døde dyr 

Døde dyr (DAKA) afhentes på opsamlingsplads med betonplade lige nordøst for anlægget (se bilag 2).  

DAKA afhenter de døde dyr en til to gange om ugen eller efter aftale.  
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4.8.2 Affald 

I tabel 9 er oplistet husdyrbrugets affaldstyper, opbevaringssteder, transportører, modtageanlæg samt 

skønnede årlige affaldsmængder. Fra markdriften på ejendommen er der affald i form af spildolie, olie- og 

brændstoffiltre og rester af bekæmpelsesmidler. Der sker ingen ændringer i affaldstyper og mængder med 

det ansøgte. 

 

Tabel 9: Affald fra husdyrbruget 

Affaldstype Opbevaringssted Transportør Modtageanlæg Mængder (pr. år) 

Olie- og kemikalieaffald: 

Spraydåser 
Container, 

industrirenovation. 
Kommunen Kommunal ordning ca. 50 stk. 

Traktor- og 

bilbatterier 
Værksted Afhentes af 

Godkendt aftager 
ca. 1 stk. 

Spildolie Maskinhus Shell afhenter Suges i lastbil Ca. 200 liter 

Medicinrester Forrum Transporterer selv Genbrugsplads Normal intet 

Kanyler i særlig 

beholder 
Forrum Transporterer selv 

genbrugsplads 
ca. 1 boks 

Batterier – alle 

typer  
 Transporterer selv 

Genbrugsplads 
50 stk. 

Fast affald: 

Tom emballage 

(rent papir/pap) 

Container, 

industrirenovation 
Kommunen 

Kommunal ordning 
ca. 100 kg 

Tom emballage 

(rent plast) 
container Transporterer selv 

Genbrugsplads 
ca. 3 t 

Lysstofrør og 

varmepærer 

Container, 

industrirenovation 
Kommunen 

Kommunal ordning ca. 10 lysstofrør 

ca. 10 

varmepærer 

Tomme 

medicinglas 

Container, 

industrirenovation 
Kommunen 

Kommunal ordning 
Ca. 200 stk. 

Jern og metal  Skrothandler Godkendt aftager ca. 500 kg  

Tomme olietromler Forefindes ikke ingen Kendes ikke ca. 1 stk. 

Diverse brændbart 

(dagrenovation) 
 

 

 
Kommunen ca. 4 tons 
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Da der er tale om et IE-brug skal affaldshåndteringen leve op til affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om 

miljøbeskyttelse, hvilket betyder at affald skal behandles efter følgende hierarki: 

1) Affaldsforebyggelse 

2) Forberedelse med henblik på genbrug 

3) Genanvendelse 

4) Anden nyttiggørelse 

5) Bortskaffelse 

Der er fokus på at producere så lidt affald som muligt. Uundgåeligt affald sorteres med henblik på 

genanvendelse og kun restfraktioner ender i container med brændbart affald. 

4.8.3 Olie- og kemikalier 

Kemikalier og bekæmpelsesmidler opbevares i aflåst skab i værkstedet, der er indrettet med betongulv uden 

afløb. Dieselolie opbevares i to tanke i maskinhuset og fyringsolie udendørs bag staldene og anvendes til 

varme i staldene. 

Tabel 10: Diesel og fyringsolie på ejendommen

 

 

4.8.4 Råvarer  

De væsentlige råvarer i forbindelse med svineproduktion er foder og vand. 

Ansøger bestræber sig på, at benytte så få foderenheder med så lavt et råprotein- og fosforindhold som 
muligt. Ved fasefodring fodres svinene med forskellige foderblandinger afhængig af dyrets alder og vægt. 
Foderets indhold af næringsstoffer optimeres til det konkrete vægtinterval, hvilket også indebærer optimal 
anvendelse af råprotein.  
 
Der anvendes fasefodring og foderet til slagtesvinene tilsættes fytase. Tilsætning af fytase til foderet øger 
optageligheden af naturligt forekommente fosfor i foderet. Derved kan tilsætning af mineralsk fosfor til 
foderblandingerne reduceres. 

For tiden benyttes 3 foderblandinger: 

• Startblanding i vægtintervallet indtil 40 kg (dvs. de. første 2 uger) med råproteinindhold 
på ca. 152 g/FE 

• Mellemblanding i vægtintervallet 40-70 kg (dvs. de næste ca. 4 uger) med råproteinindhold 
på ca. 148 g/FE 

• Slutblanding indtil slagt med (dvs. ca. 6 uger) med råproteinindhold på ca. 147 g/FE. 

Der anvendes udelukkende korn af egen avl/færdigblandet tørfoder, der er tilsat fytase. Foderblandingerne 

indeholder tilpassede mængder aminosyrer og højtfordøjelige uorganiske foderfosfater. 
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Vandforbruget er beskrevet i afsnit 4.8.6. 

4.8.5 Energiforbrug 

Husdyrbrugets energiforbrug i form af el og dieselolie er opgivet i tabel 11. 

Tabel 11: Energiforbrug  

Type Nudrift Ansøgt drift 

El Ca. 150.000 kWh 150.000 kWh 

Fyringsolie (kun 

stalde) 
20.000 l 20.000 l 

 

Elforbruget følges og evalueres årligt ud fra detaljerede opgørelser fra elselskabet. Ansøger forventer at 

energiforbruget vil være uændret med det ansøgte.  

Der anvendes primært el til ventilation, gyllekøling, belysning, varmelamper, gyllepumper, drift af foderanlæg 

og øvrige elektriske maskiner samt forbrug i stuehuset. Der sker ingen korntørring og heller ingen 

markvanding på ejendommen. Korn blæses op i kornsiloerne i august måned i forbindelse med høsten. 

Alle staldbygninger er isolerede. Fyringsolie anvendes til opvarmning af staldene og til udtørring af staldene 

efter vask. 

Udtørring af stalde efter vask sker med dieseloliefyret varmekanon.  

Der udskiftes til sparelysstofrør i alle staldene efterhånden, som der er behov. Der er timer på belysningen, 

så det ikke glemmes at slukke lyset. Der er vinduer i staldene, for at udnytte dagslyset. 

Ventilationsanlæg er fra 2010, hvor den sydlige stald blev bygget, og de øvrige stalde renoveret. I staldene 

fra før 2010 ventileres med undertryksventilation med luftindtag via vægventiler. I de to nyeste stalde 

(sektionerne 6-17) er der diffus ventilation med luftindtag igennem loftet. Ventilatorerne vaskes jævnligt i 

forbindelse med vask af de enkelte stalde. Renholdelse af ventilatorer reducerer modstanden og sikrer 

optimal drift af ventilationsanlægget. Der er temperaturstyring og alarmer mv. på ventilationsanlæggene i 

staldene. 

Der er etableret gyllekøling i den nye stald fra 2010. Varmen herfra udnyttes i bedriften, stuehuset og leverer 

varme til naboen. Gyllekøling er ikke etableret for at honorere BAT, men er et frivilligt tiltag. Der er ikke vilkår 

knyttet til gyllekølingen, idet det ikke er en del af BAT-kravet. 

Ifølge Håndbog til driftsplanlægning 2015 udgivet af Seges er det forventelige elforbrug ca. 10 kWh pr 

produceret slagtesvin og med den nuværende produktion således på ca. 150.000 kWh til 

husdyrproduktionen. Det aktuelle forbrug kan variere og op til ca. 165.000 kWh og skyldes hovedsageligt 

elforbruget til gyllekøling. 

 

4.8.6 Vandforbrug (B8) 

Husdyrbruget forsynes med drikkevand via egen boring beliggende ca. 39 m nord for maskinhuset og 

forbruget fremgår af tabel 12. Der er ikke opsat vandmåler for at kunne følge forbruget og vandforbruget 

skønnes årligt i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet. I forhold til vandforbruget angivet i 
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godkendelsen fra 2009 skønnes forbruget at være svagt steget i forlængelse af en øget produktivitet og 

stigende antal slagtesvin igennem staldene. I tabellen nedenfor ses det skønnede forbrug. 

Vand benyttes primært til drikkevand til dyr, vask af stalde, overbrusning af dyr, sanitære forhold samt 

forbrug i boligen. Der er ingen markvandingstilladelser i forbindelse med bedriftens arealer. 

 

Tabel 12: Husdyrbrugets vandforbrug 

Type Nudrift Ansøgt drift 

Drikkevand og vand til overbrusning mv. ca. 8.500 m³ ca. 8.500 m ³ 

Vand, diverse vask ca. 30 m³ ca. 30 m³ 

Stuehus ca. 170 m³ ca. 170 m³ 

I alt ca. 8.700 m³ ca. 8.700 m³ 

 

Det er vandbesparende drikkekopper i alle stalde. Der er installeret drikkenipler i krybberne og den ekstra 

drikkevandstildeling i det oprindelige anlæg er drikkekopper, hvilket giver mindre vandspild end frithængende 

drikkenipler. Staldene bliver sat i blød i koldt vand inden vask. Iblødsætningen reducerer det efterfølgende 

forbrug af rengøringsvand og staldene vaskes med højtryksrenser og koldt vand, hvilket også er vand- og 

ressourcebesparende.  

Det er ikke udarbejdet planer for vedligehold og reparationer, men ved daglig inspektion vil der blive 

undersøgt for eventuelle lækager i forbindelse med drikkevandssystemet med efterfølgende igangsætning af 

reparation. 

Ifølge Håndbog til driftsplanlægning 2015 fra Seges er der et forbrug på ca. 560 liter vand pr. slagtesvin 

Dette giver ca. 8.400 m³ for den forventede produktion og er i samme størrelsesorden som det aktuelle 

forbrug.  

4.8.7 Spildevand og restvand 

Spildevand fra husdyrproduktionen og vaskevand samt fra udleveringsrum ledes til gyllebeholdere. 

Sanitært spildevand fra stuehuset ledes via bundfældningstank til minirenseanlæg, og der er etableret toilet 
og badeforhold i stald, som også er ledt til minirenseanlæg.  

Tag- og overfladevand ledes til faskiner eller via dræn til Hauge Bæk syd for ejendommen. 

 

4.9 Forurenings- og genebegrænsende tiltag 

Husdyrbrugets daglige tiltag for at begrænse forurening og gener er beskrevet i afsnittene 4.5 -4.8.  

Forholdsregler i forbindelse med uheld med olie, kemikalier, gylle og brand er beskrevet i husdyrbrugets 

beredskabsplan. Beredskabsplanen opbevares på kontoret i forrummet og opdateres løbende, når der er 

behov. Beredskabsinstruktionerne er desuden ophængt i staldene i form af kort og telefonlister. 
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4.10 BAT-Ammoniakemission 

BAT-beregningen for husdyrbruget er baseret på forudsætningen at alle staldafsnit er ”Eksisterende 

staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse”. I den nuværende miljøgodkendelse med tillæg fra 2016 er 

der anvendt effektiv fodring med lavt råproteinindhold for at leve op til BAT.  

Som følge af den ny regulering, der blev indført den 1. august 2017, er eksisterende vilkår om 

fodereffektivitet indarbejdet i stipladsmodellen. Fodervirkemidler som f.eks. nedsat råproteindhold er ikke 

længere optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste. Derfor kan den hidtidige miljøeffekt af et fodervilkår ikke 

længere anvendes i forbindelse med en ansøgning om en ny miljøgodkendelse efter lovens nye § 16a. 

Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsen bilag 3 (Nr. 2.1.2), at ved genberegningen af et virkemiddel, 

der er anført i den gældende godkendelse, men som ved afgørelsen for den nye godkendelse ikke længere 

er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, reduceres BAT-kravet til staldafsnittet.  

Det vil sige, at BAT-kravet til en eksisterende stald, der har en miljøgodkendelse med et fodervilkår, ved en 

ny ansøgning om udvidelse/ændring skal reduceres til det niveau, der beregnes uden effekten fra 

fodervilkåret. Denne genberegnede emission anses herefter som værende det fastsatte BAT-krav for den 

eksisterende stald.  

Fodervilkåret i den nuværende §12-godkendelse for Ildvedvej 6 skal derfor ikke videreføres og BAT-kravet til 

staldene bliver dermed lig BAT-krav som automatisk beregnes i Husdyrgodkendelse.dk.  

Den samlede BAT-beregning for husdyrbruget er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk og fremgår af Tabel . 

Det samlede BAT-krav er beregnet til 5.748 kg NH3-N /år og den faktiske emission til 5.748 kg NH3-N /år. 

Dermed er det vejledende emissionsniveau overholdt med 0 kg N/år og der er ikke behov for at benytte 

yderligere miljøteknologier på ejendommen for at leve op til BAT for ammoniakemission. 

 

Tabel 13: Samlet BAT-beregning for ammoniakemission 

 

 

4.11 Forslag til egenkontrol 

Der leves op til BAT ved de anvendte staldsystemer i de eksisterende stalde og der anvendes derfor ingen 

teknologi som kræver egenkontrol. Der forslås derfor ingen vilkår for egenkontrol. 

Der er etableret gyllekøling i den nye stald fra 2010. Varmen herfra udnyttes i bedriften, stuehuset og leverer 

varme til naboen. Gyllekøling er ikke etableret for at honorere BAT, men er et frivilligt tiltag. Der ikke er vilkår 

knyttet til gyllekølingen da det ikke er en del af BAT. 
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4.12 Grænseoverskridende virkninger 

Det vurderes, at der ingen grænseoverskridende virkninger er fra husdyrbruget. Det vurderes, 
at der ikke vil være luftbåren forurening eller gener, der vil kunne påvirke nabolande. 

 

 

5 Projektets indvirkninger på miljø, natur og mennesker og 
tiltag for at reducere 

I dette kapitel vurderes husdyrbrugets væsentlige indvirkninger på miljø, natur og mennesker og hvilke tiltag 

der er på ejendommen for at reducere disse. Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 6 skal 

ansøgningen på passende måde påvise, beskrive og vurderer det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte 

virkninger – samt kombinationer af - i forhold til: 

1) befolkningen og menneskers sundhed, 

2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter, 

3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, 

4) materielle goder, kulturarv og landskabet, 

 

5.1 Befolkningen og menneskers sundhed 

Husdyrproduktionen på ejendommen overholder alle lovens fastsatte krav i forhold afstandskrav og 

lugtgener til byzone i Tørring og samlet bebyggelse i Bjerlev med en stor margin. I forhold til nærmeste nabo 

i enkeltbolig i en afstand af ca. 250 m fra anlægget ansøges om dispensation med anvendelsen af 50%-

reglen, da lugtgeneafstanden beregnes til knapt 278 m. Med anvendelsen af flere tekniske tiltag med 

reducerende effekt overfor lugt, og da der er tale om et allerede eksisterende anlæg, vurderes det 

sammenfattende at omkringboende ikke bliver væsentligt generet af lugt fra husdyrproduktionen. 

 

Støvgener minimeres ved at foderet håndteres i lukkede systemer og ved fornuftig håndtering af halm ved 

strøning, hvorfor det ikke forventes at omkringboende bliver væsentligt generet af støv fra husdyr-

produktionen. 

 

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 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. 
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5.2 Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt 
bilag IV-arter 

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier for 
ammoniakdeposition til kategori 1 og 2-natur.  
 
Totaldepositionen til det nærmeste kategori 1 naturområde er 0,1 kg N pr. ha. Tilstanden af nærmeste 
kategori 1 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på 
ejendommen. 
 
Totaldepositionen til det nærmeste kategori 2 naturområde er 0,1 kg N pr ha pr år. Tilstanden af det 
nærmeste kategori 2 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra 
husdyrproduktionen på ejendommen. 
 
Eventuelle levesteder for bilag IV-dyrearter i området forventes ligeledes ikke at blive påvirket af 
husdyrproduktionen på ejendommen. 
 
Sammenfattende vurderes natur og beskyttede arter ikke at blive væsentligt påvirket af den fortsatte drift af 
husdyrbruget. 
 

5.3 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 vurderes, at projektet ikke har væsentlig negativ indvirkning på luft eller klima.  

 

5.4 Materielle goder, kulturarv og landskabet 

 
Husdyrbruget er beliggende i landbrugsområde, udenfor områder med landskabelige interesser og er 

omgivet af marker på alle sider. Bortset fra en enkelt nabo ca. 170 m nordvest for anlægget er der rigtig god 

afstand til naboer. Nærmeste kulturmiljø ligger i Vejle Kommune, ca. 1,3 km vest for anlægget. Området 

hedder ”Mindstrup” og er udpeget som ”agrar miljø før 1800”. Nærmeste kirkeomgivelse er i Ildved, ca. 2,3 

km syd for ejendommen.  

 

Landskabet skråner fra anlægget og ned imod syd, mod den rørlagte Hauge Bæk og motorvejen.  
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Figur 10: Husdyrbruget set fra motorvejen og beplantningen øst for og bag anlægget Kobbelgård 

Imod øst er der et eksisterende læhegn, der indrammer og afskærmer ejendommen. Imod vest er der 

etableret et læhegn der afskærmer for indkig til anlægget for den nærmeste nabo 

 

Anlægget fremstår med sine hvide facader og grå tage, samt mørke siloer som et samlet anlæg og som 

udtryk for et moderne og velholdt produktionsanlæg i det åbne landskab. 

 

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 miljøgodkendelsen af husdyrbruget. 

Arkæologiske fund, fredninger og andre udpegnings- og eventuelle byggelinjer er ikke behandlet yderligere 

da der er tale om et eksisterende anlæg. 

 

6 Alternativer og ophør 

6.1 Alternativer 

Da husdyrbruget har mere end 2000 stipladser til slagtesvin, er det et IE-husdyrbrug og dermed omfattet af 

BAT-konklusionen for intensivt opdræt af fjerkræ og slagtesvin. 

Alternative løsninger er ikke muligt, da der udelukkende er tale om miljøgodkendelse af husdyrproduktion i 
eksisterende stalde. 

Den generelle danske miljølovgivning, som gælder for alle husdyrbrug, og beskyttelsesniveauerne som skal 

overholdes i forbindelse med en godkendelse efter Husdyrbrugloven, er med til at sikre at husdyrbruget lever 

op til BAT. Det antages, at Miljøstyrelsen gennem fastsættelsen af BAT for ammoniakemission og 

udbringningsreglerne om N- og P-lofter har forholdt sig til de angivne kvælstof- og fosforudskillelser, der 

fremgår af BAT-konklusionen. 

0-alternativet beskriver forholdene, hvis godkendelsen ikke gennemføres. 0-alternativet vil betyde en 

fastholdelse af den nuværende produktion, indtil produktionsapparatet er slidt ned. Ud fra et økonomisk 

synspunkt vil dette være uhensigtsmæssigt for driften af ejendommen og for muligheden for udvikling af 

lokale arbejdspladser 
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6.1 Ophør af IE-husdyrbruget 

Hvis ansøger ophører med husdyrproduktion på ejendommen, er det enten fordi staldanlægget sælges, 

udlejes til anden side, eller at husdyrproduktionen nedlægges helt.  

Hvis husdyrbruget ophører helt, vil stalde, gødningsopbevarings- og foderanlæg blive tømt for dyr, gødning 

og foder og efterfølgende rengjort. En eventuel nedbrydning af stalde op anlæg til opbevaring af 

husdyrgødning vil ske i henhold til enhver tid gældende regler. Rester af medicin og kemikalier samt andet 

affald vil blive bortskaffet iht. kommunens affaldsregulativ. 

 

7. BAT: Råvarer, energi, vand og management 

7.1 BAT-Råvarer 

Der benyttes ikke flere råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) på husdyrbruget end der er behov for. Som 

tidligere beskrevet bestræber ansøger sig på, at benytte så få foderenheder med så lavt et råprotein- og 

fosforindhold som muligt. Der udarbejdes foderplaner, tilsættes fytase og der fasefodres med henblik på at 

udnytte energimængderne i foderet så effektivt som muligt. 

Husdyrbruget lever dermed op til BAT i forhold til ernæringsmæssig styring. 

7.2  BAT-Energi 

Energiforbrug og tiltag til at minimere energiforbruget på husdyrbruget er beskrevet under afsnit 4.8.5. 

Alle stalde er isolerede og der anvendes effektiv belysning i form af sparelysstofrør. Der er opsat ny og 

energieffektiv ventilation i hele anlægget forbindelse med bygningen af stalden i 2010. Ventilatorerne 

rengøres jævnligt i forbindelse med vask af de enkelte stalde, hvilket reducerer modstanden. Der er 

temperaturstyring og alarmer mv. på ventilationsanlæggene i staldene. Den ældre ventilation i de andre 

stalde vil blive udskiftet med lavenergiventilatorer, efterhånden som de er udtjent. Der er også planer om at 

udskifte til LED belysning løbende. 

Husdyrbruget lever dermed op til BAT i forhold til effektiv energiudnyttelse. 

7.3 BAT-Vand 

Der er ikke opsat vandmåler for at kunne følge forbruget og vandforbruget skønnes årligt i forbindelse med 

aflæggelsen af regnskabet. Ved daglig inspektion vil eventuelle lækager på vandledningsnettet blive 

opsporet og der vil efterfølgende blive igangsat udbedring.  

Der anvendes højtryksrenser ved vask af stalde og udstyr. Der er etableret drikkenipler ved fodertrug og 

supplerende vand i vandbesparende drikkekopper i alle stalde. 

Husdyrbruget lever dermed op til BAT i forhold til at reducere vandforbruget. 
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7.4 Management 

Der er krav om, at et IE-husdyrbrug har et miljøledelsessystem, som skal bidrage til at der er fokus på BAT 

vedr. management. Der er endnu ikke udarbejdet et miljøledelsessystem for husdyrbruget, men arbejdet er 

igangsat og forventes når denne ansøgning er færdigbehandlet. 

Godt landmandskab på husdyrbruget sikres bl.a. gennem dagligt opsyn med stald-, opbevarings- og 

foderanlæg. Det er ikke påtænkt at udarbejde planer for vedligehold og reparationer, men ved daglig 

inspektion vil der blive undersøgt for eventuelle lækager med efterfølgende igangsætning af reparation. 

Der foreligger ikke uddannelses- og træningsprogrammer, men der deltages i relevante kurser, når der er 

behov. 

Der er udarbejdet en miljøberedskabsplan for husdyrbruget, som opdateres løbende. Beredskabsplanen 

findes i forrummet og på kontoret i beboelsen. Beredskabsinstruktionerne er desuden ophængt i staldene i 

form af kort og telefonlister. 

Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen forventes skadevirkninger ved evt. uheld 

minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v. 

Opbevaring af døde dyr er beskrevet i afsnit 4.8.1. Det vurderes at de opbevares på en måde der mindsker 

emissioner mest muligt. 

Husdyrbruget lever dermed op til BAT i forhold til godt landmandskab. 

7.5  Andre områder i BAT-konklusionen 

Minimering af emissioner fra spildevand sker ved at undgå at regnvand og forurenende stoffer blandes. Da 

al husdyrproduktion sker inde i staldene og gyllen håndteres i et lukket system med tætte kanaler, rør og 

gyllebeholdere, er det begrænset, hvad der er af spildevand fra selve husdyrproduktionen. Vask af maskiner 

og sprøjter foregår ude på marken og ikke på anlægget. Mængden af spildevand reduceres ved brug af 

højtryksrenser ved vask. 

Minimering af støjemissioner sikres ved, at der er god afstand til naboer og at støjende aktiviteter på 

ejendommen typisk sker i dagtimerne og når det er muligt, for lukkede døre for at mindske støjgener. 

Minimering af støvemissioner sikres ved støvcykloner på fodersiloerne og overbrusningsanlæg i staldene. 

Minimering af lugtemissioner sikres ved at der er god afstand til naboer staldene holdes rene, der sker 

hyppig udslusning (hver uge) af husdyrgødningen fra staldene til gyllebeholderne og gylle kun omrøres forud 

for afhentning. Gyllen afhentes i lukkede tankbiler. 

Der er ikke opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning på ejendommen. 

Minimering af ammoniakemissioner fra opbevaring af flydende husdyrgødning sikres ved at minimere 

omrøringen af gyllen og med naturligt flydelag på beholderen. 

Forebyggelse af emissioner til jord og vand fra opbevaring af flydende husdyrgødning sikres gennem 

tilstrækkelig opbevaringskapacitet og ved opbevaring i stabile, tætte kanaler, rørsystemer, forbeholder og 

gyllebeholdere. Gyllebeholderne er endvidere omfattet af den 10-årige gyllebeholderkontrol. Endvidere 

inspiceres gyllebeholderne årligt i forbindelse med bundtømning. 

Der sker ikke forarbejdning af husdyrgødning på ejendommen. 

Udbringning af husdyrgødning sker i overensstemmelse med den generelle lovgivning og at der derved 

leves op til BAT for udbringning af husdyrgødning. 
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Beregning af ammoniakemissionen fra hele produktionsprocessen sker gennem ansøgningen om 

miljøgodkendelse i Husdyrgodkendelse.dk. Der leves op til BAT i forhold til ammoniakemission. 

Husdyr- og gødningsproduktionen på ejendommen opgøres årligt i forbindelsen med gødningsregnskabet. 

Ud fra disse oplysninger kan ammoniakemissionen beregnes ud fra normtal fra Institut for Husdyrvidenskab 

ved Aarhus Universitet. Normtallene beregnes og udgives årligt. N- og P-udskillelsen beregnes direkte i 

gødningsregnskabet. 

Der sker minimum årlig registrering af el- og brændstofforbrug i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet. 

Der registreres antal indsatte, døde og leverede dyr samt indkøbte fodermængder. 

Der sker ingen monitering af støv og lugtemissionen, idet omkostningerne ved måling ikke vurderes at være 

proportionale. 

 

8 Konklusion 

Sammenfattende vurderes det, at den ansøgte overgang til nye regler og dyreholdet i de eksisterende stalde 

på husdyrbruget Kobbelgård beliggende Ildvedvej 6, 7160 Tørring ikke vil medføre væsentlig direkte eller 

indirekte påvirkning af det omgivende miljø, natur eller mennesker.  

Hedensted Kommune kan ved fastsættelse af normale driftsvilkår for ejendommen fastholde husdyrbruget 

på de ansøgte tiltag, samt opsætte vilkår for indgreb såfremt husdyrbruget mod forventning medfører 

forøgede gener for omgivelserne. 
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9 Bilag 

Bilag 1 Oversigtskort 

Bilag 2 Produktionsareal 
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Bilag 1 Situationsplan 
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Bilag 2 Produktionsareal 

Nedenfor er vist tabel med produktionsarealet (PA) i kvadratmeter som slagtesvinene har adgang til at 

afsætte gødning på. Det godkendte antal stipladser på anlægget er i alt 3.789 stipladser. Antallet af 

stipladser i de enkelte stalde tager afsæt i tillægget fra 2016 (skema-id 68203). 

Det godkendte antal stipladser er et udtryk for produktionstilladelsen på ejendommen efter tidligere 

lovgivning. I den ny lovgivning med paradigmeskiftet til kvadratmeter produktionsareal (PA) skal syge-stierne 

også indgå.  

Jævnfør dyrevelfærdslovgivningen skal der etableres minimum 2,5 % ekstra sygestier og der er krav om 2 

kvadratmeter per slagtesvin, hvis dyret er alene i sygestien.  

 

Beregning af produktionsareal ud fra antallet af stipladser: 

 


