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Datablad  

 

Ammoniakemissionen fra det ansøgte overstiger 3500 kg NH3-N pr. år. Denne ansøgning indeholder en 
miljøkonsekvensrapport. Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige 
indvirkning på miljøet, som det ansøgte vurderes at medføre. Rapporten danner grundlaget for kommunens 
afgørelse om miljøgodkendelse for ejendommen.  

   

 

Kommune  Vesthimmerlands Kommune 

Ansøgningsskema i 

husdyrgodkendelse.dk 

 Skema nr. 220902 (scenarie 1) 

Skema nr. 222253 (scenarie 2) 

Skema nr. 222353 (scenarie 0) 

Miljøkonsekvensrapport version  3 

Ansøgning indsendt første gang  21. oktober 2020 
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1. Ikke teknisk resumé 
 

Nuværende drift og den ansøgte drift 

Husdyrbruget på Testrupvej 70, 9620 Aalestrup, fik i 2010 en miljøgodkendelse til 357 DE kvæg. 

I 2011 blev der givet et tillæg til miljøgodkendelsen, hvor placeringen af staldudvidelsen blev 

ændret.  

Med ændringen af Husdyrbrugloven er det ikke længere antallet af dyr der godkendes, men 

derimod det areal dyrene står opstaldet på.  

I forbindelse med nærværende ændringer og udvidelser af staldanlægget ansøges der her om 

miljøgodkendelse. De ansøgte ændringer indebærer bl.a. ændringer i eksisterende stalde, 

opførelse af en ny kostald, et nyt malkecenter, ny ensilageplads og en ny gyllebeholder. Den 

nye stald forventes at kunne rumme ca. 370 malkekøer (jersey). Der søges om to forskellige 

scenarier for staldanlæggets udvidelse samt godkendelse af den eksisterende stald under 

stipladsmodellen, dog med udvidelse af arealet med kalvehytter. 

Efter den ansøgte udvidelse bliver det samlede produktionsareal på 6.181 m2 (scenarie 1) 

eller 5.763 m2, hvormed det eksisterende produktionsareal udvides med 3.235 m2 (scenarie 

1) eller 2.814 m2 (scenarie 2). Produktionsarealet er fordelt som følger:  

Scenarie 1 (skema 220902): 

Stald Staldsystem Dyretype 
Produktions-
areal m2 

2. kostald 

Sengestald med spalter (bagskyl eller 

ringkanal) 

Flexgruppe: 

Alle kvæg 
                702  

Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

                289  

1. ungdyrsstald 

Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

               701  

Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

              419  

Sengestald med spalter (linespil) 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

               679  

7. dybstrøelsesstald 
(ny) 

Dybstrøelse m. lang ædeplads 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

               618  

5. kalvehytter Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

               440  

3. stald Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

                33  

6. kostald (ny) Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

             2.300  

Sum 
    

            6.181  
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Scenarie 2 (skema 222253): 

Stald Staldsystem Dyretype 

Produktions-

areal m2 

2. kostald 

Sengestald med spalter (bagskyl eller 
ringkanal) 

Flexgruppe: 
Alle kvæg 

702 

Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

289 

1. ungdyrsstald 

Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

701 

Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

419 

Sengestald med spalter (linespil) 
Flexgruppe: 

Alle kvæg 
679 

5. kalvehytter Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

440 

3. stald Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

33 

6. kostald (ny) Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

2.300 

7. malkecenter (ny) Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

200 

Sum 
  

5.763 

 

Der søges desuden om godkendelse af det eksisterende anlæg under stipladsmodellen, dog 

øges produktionsarealet med kalvehytter: 

Scenarie 0 (skema 222353): 

Stald Staldsystem Dyretype 
Produktions-
areal m2 

2. kostald 

Sengestald med spalter (bagskyl eller 
ringkanal) 

Flexgruppe: 
Alle kvæg 

702 

Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

289 

4. kalvehytter Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

123 

1. ungdyrsstald 

Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

120 

Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

180 

Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

419 

Sengestald med fast gulv 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

281 

Sengestald med spalter (linespil) 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

679 

5. kalvehytter Dybstrøelse 
Flexgruppe: 
Alle kvæg 

440 

3. stald Dybstrøelse 
Flexgruppe: 

Alle kvæg 
33 

Sum 
  

3.266 

 

For at kunne ændre i produktionen og staldindretning uden fornyet godkendelse, er ansøgningen 

fleksibelt udformet (flexgrupper), således staldene senere kan ændres indvendigt med eks. flere 

køer i stedet for kvier, eller med en anden indretning til dyrene. Dog må der ikke ske 

godkendelsespligtige ændringer i staldsystemet. Beregningerne er lavet, så der tages højde for 

de værst tænkelige emissioner af ammoniak og lugt ved evt. ændringer af stalden. 
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Med godkendelsen opnår ansøger automatisk en frist på 6 år for gennemførelse af det totale 

projekt og alle vilkår i den eksisterende godkendelse bliver annulleret.  

Lugt 

Beregninger viser, at der vil ske en forøgelse af lugten. Lugtkonsekvenszonen er på højst 594 

m. Kravene i lovgivningen om maksimal lugtpåvirkning af naboer, samlet bebyggelse og byer er 

overholdt. 

Landskab 

Der bygges i sammenhæng med eksisterende byggeri og staldanlægget vil fortsat opleves som 

en helhed. Der etableres afskærmende beplantning for at sløre indsynet til de nye 

staldbygninger. 

Påvirkning af natur 

Beregningerne viser, at hverken kategori 1 eller 2 natur vil modtage mere ammoniak end de 

grænser, der er sat herfor i lovgivningen. Vesthimmerlands Kommune skal foretage en konkret 

vurdering af merdepositionen på en mose og et overdrev. 

Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

For husdyrbruget er der krav om at anvende den bedst tilgængelige teknik. I forhold til at 

begrænse ammoniakfordampningen er dette i lovgivningen omsat til et bestemt krav til 

mængden af ammoniak der må komme fra husdyrbruget. 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 i til en pris, der er realistisk i forhold til 

produktionens størrelse. Det kan være et staldsystem med lav ammoniakfordampning eller en 

teknik i form af teltoverdækning af gyllebeholder e.l.  

De nye og ændrede staldafsnit bliver med hhv. fast drænet gulv m. skraber og ajleafløb eller 

dybstrøelsessystemer. Det er beregnet at husdyrbruget overholder lovgivningens krav til 

ammoniakudledningen. 

 

1.1. Biaktiviteter 
Der er ingen godkendelsespligtige biaktiviteter på ejendommen. Der er solcelleanlæg på 

ejendommen. 

 

1.2. IE-brug 
Dette er ikke et IE-husdyrbrug. 
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2. Indretning og drift af anlæg 
Husdyrbruget drives nuværende som en malkekvægproduktion, hvor opdrættet holdes på 

ejendommen. 

Foder og mineraler opbevares i råvarehuset øst for staldene. Ensilage opbevares i ensilagesiloer 

eller i markstak. Halm opbevares i udendørsstakke.  

Situationsplanen over staldanlæg m.v. fremgår af nedenstående figurer samt bilag 1. Der ønskes 

2 scenarier for staldanlæggets udvidelse. Den primære forskel på de to scenarier er placeringen 

og indretningen af de nye stalde/malkecenter. Fælles for de to scenarier er, at der foretages 

ændringer i eksisterende staldanlæg, at ensilagepladsen udvides og der opsættes en ny 

gyllebeholder. Beskrivelse af de bygningsmæssige ændringer ses i afsnit 3. 

Scenarie 1 (skema 220902) 

 
Situationsplan, scenarie 1 (som indtegnet i husdyrgodkendelse.dk) 
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Scenarie 2 (skema 222253) 

 
Situationsplan, scenarie 2 (som indtegnet i husdyrgodkendelse.dk) 

 

Det søges desuden om godkendelse af det eksisterende staldanlæg under stipladsmodellen, dog 

udvides arealet med kalvehytter. En scenarieberegning herfor ses i skema 222353 i 

husdyrgodkendelse.dk. 

Scenarie 0 (skema 222353) 

 
Situationsplan, scenarie 0 (som indtegnet i husdyrgodkendelse.dk) 
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2.1.1. Produktionsareal, staldsystem og dyretype 

8-års drift 

Husdyrbruget fik i 2010 en miljøgodkendelse til 357 DE fordelt på 268 DE køer 80 DE kvier og 9 

DE kalve. I 2011 blev der givet et tillæg til miljøgodkendelsen, hvor placeringen af udvidelsen 

blev ændret. 

Nudrift 

Som 8-års drift; tillæg til miljøgodkendelse fra 2011. 

Nudrift samt 8-års drift fremgår af nedenstående tabel. 

 

 
Oversigt over dyretyper, staldsystem og produktionsareal i nudrift og 8-års drift (tabel fra 
husdyrgodkendelse.dk). 

 

Ansøgt drift 

Ved beregningen af produktionsarealet er gangarealer, foderbordet, samt malkestalden med 

opsamlingsareal og drivgange fratrukket (se bilag 2 for oversigt over produktionsarealet i visse 

af staldene). Beregningerne af produktionsarealet ses i bilag 3. 

Der ønskes mulighed for at ansøger valgfrit kan ændre gulvtypen i de eksisterende 

spaltegulvstalde til fast drænet gulv med skraber og ajledræn uden fornyet godkendelse. Fast 

drænet gulv med skraber og ajledræn er BAT for nye stalde og har en lavere ammoniakemission 

end de eksisterende spaltegulve. Der vurderes derfor ikke at være miljømæssige udfordringer 
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ved ændring af spaltegulv til fast drænet gulv. Der er derfor ikke foretaget beregninger i 

ansøgningssystemet med den eventuelle ændring af gulvtypen til referencestaldsystemet. I det 

ansøgte fastholdes det eksisterende spaltegulv, da det er usikkert om ændringen af spaltegulve 

til fast drænet gulv vil blive udført. 

De ansøgte dyretyper og staldsystem i ansøgt drift ses i nedenstående tabeller.  

 
Scenarie 1 (220902): Oversigt over dyretyper, staldsystem og produktionsareal i ansøgt drift (tabel fra 
husdyrgodkendelse.dk). 

 

 
Scenarie 2 (222253): Oversigt over dyretyper, staldsystem og produktionsareal i ansøgt drift (tabel fra 

husdyrgodkendelse.dk). 
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Scenarie 0 (222353): Oversigt over dyretyper, staldsystem og produktionsareal i ansøgt drift (tabel fra 
husdyrgodkendelse.dk). 

 

 
Oversigt over flexgrupper (fra husdyrgodkendelse.dk) 

 

2.1.2. Håndtering og opbevaring af husdyrgødning 
På ejendommen er der en gyllebeholder. Der ansøges om at opføre en ny gyllebeholder på 5.000 

m3. Desuden er der 1.200 m3 opbevaringskapacitet til rådighed på anden ejendom. Det giver en 

opbevaringskapacitet på i alt 9.190 m3.  

Med det mulige dyrehold i den ansøgte drift produceres der i alt ca. 18.250 m3 (se nedenstående 

tabel).  

  Antal årsdyr Gylle Dybstrøelse 

Jersey årsko Sengestald 240 6.229  

Jersey årsko Dybstrøelse, lang ædeplads m. fast gulv 50 573 511 

Jersey årsko 
Sengestald m. drænet gulv, skraber, ajleafløb 
(ny stald) 375 9.732  

Jersey årsko Dybstrøelse (hele arealet) 50  667 

Jersey årsopdr. 0-6 mdr., Dybstrøelse (hele arealet) 177  263 

Jersey årsopdr. 6-11 mdr., Dybstrøelse (hele arealet) 147  491 

Jersey årsopdr. 11-23 mdr., Sengestald 353 1.721  

Jersey årsopdr. 23-25 mdr., Dybstrøelse (hele arealet) 59  342 

I alt     18.259 2.274 
 

Et estimat af den forventede producerede mængde gylle ved opførelsen af den nye stald. Vand fra vask 

af malkeanlæg er medregnet i beregningen. Da der i ansøgt drift ansøges om at anvende en fleksibel 
sammensætning af dyreholdet, er ovenstående udelukkende et estimat. Der kan derfor forekomme 
udsving i gylleproduktionen afhængig af dyreholdets sammensætning. 
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Med opførelsen af den nye stald, forventes en gylleproduktion på ca. 18.250 m3/år. Der ledes 

ca. 332 m3 fra befæstede arealer til beholderne. Med 9.190 m3 opbevaringskapacitet til rådighed, 

giver dette en opbevaringskapacitet på 5,9 måneder. Med det ansøgte mangler der således 

4.5750 m3 opbevaringskapacitet, før der er 9 mdr. opbevaringskapacitet, og dermed 

tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Ansøger ønsker at leje opbevaringskapacitet på andre 

ejendomme ved realisering af den nye kostald. Der er 6 år til at realisere det fulde projekt. 

Derfor vurderer ansøger det ikke nødvendigt at indgå aftaler om opbevaring af gylle på 

nuværende tidspunkt, i tilfælde af at det fulde projekt ikke realiseres. I forbindelse med 

realiseringen af den nye kostald vil der derfor blive lavet aftaler om opbevaring på andre 

ejendomme, så der altid er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. 

I det eksisterende anlæg (Scenarie 0) produceres der ca. 6280 m3 gylle, mens der fra støbte 

arealer kommer ca. 450 m3. Der således en opbevaringskapacitet på 6,9 mdr. til rådighed. For 

at opfylde krav om 9 mdr. opbevaringskapacitet skal ansøger derfor finde ca. 1.200 m3 

opbevaringskapacitet på anden ejendom, eller bygge den ansøgte gyllebeholder. Beregningen 

er dog et estimat, da der søges om en fleksibel sammensætning af dyreholdet. 

Dybstrøelse opbevares på møddingspladsen eller i markstak. Dybstrøelse opbevares efter 

reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Den eksisterende og den nye gyllebeholder ligger i en større afstand end 100 meter af søen mod 

syd. De ligger ligeledes udenfor risikoområde (terrænhældning > 6 grader mod søen). Der er 

derfor ikke krav til gyllealarm; beholderbarriere eller terrænændring. 

Der etableres et udsprinklingsanlæg til udsprinkling af ensilagesaft fra plansiloen. Det 

nuværende ensilageopbevaringsanlæg er på knap 2.800 m2, mens den ansøgte udvidelse er ca. 

2.800-3.250 m2. Dette giver i alt en forventet mængde restvand fra det udvidede 

ensilageopbevaringsanlæg på ca. 3.900-4.200 m2. Udsprinklingsanlægget dimensioneres jf. 

landbrugets byggeblad herfor. 

Gyllebeholderne har flydelag. Omrøring af gyllebeholderen sker kort tid før beholderen skal 

tømmes f.eks. ved udspredning. Dette er med til at mindske lugtgener fra oplagring af gylle og i 

forbindelse med udspredning.  

Redegørelse for kapacitet til opbevaring af flydende husdyrgødning fra ejendommen 

Beholder 
Kapacitet 
(m3) 

Overflade-
areal (m2)* 

Drift Teknologi  
Yderligere krav 
(gyllealarm m.v.) 

Gyllebeholder 1 
Testrupvej 70 

2.490 567 

Ansøgt drift - - 
Nudrift - - 
8 års drift - - 

Gyllebeholder 2(NY) 
Testrupvej 70 

5.000 1.136 

Ansøgt drift - - 

 

Gyllebeholder 

Eveldrupvej 173 
1.200   

Kanaler + fortank 
 

Ca. 500   

I alt  9.190     
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3. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde 

Scenarie 1 (skema 220902) 

Det nuværende maskinhus ændres til dybstrøelsesstald med ædeplads med fast gulv (7. 

dybstrøelsesstald). På vestsiden etableres der et udvendigt foderbord, hvorved bygningen 

udvides med 4 m (4 m bred skrabegang, fast gulv). Skrabegangen overdækkes med et halvtag 

i forlængelse af det eksisterende tag. Alternativt opsættes der ikke halvtag over skrabegangen. 

Ud for stalden bliver der et 4 m bredt udvendigt foderbord og vest herfor anlægges en ny vej.  

Der opføres et nyt malkecenter ca. 10 m. vest for 7. dybstrøelsesstald. Der etableres en drivgang 

med fast gulv fra 2. kostald til det nye malkecenter. Drivgangen bliver ca. 7 m bred. 

Malkecenterets dimensioner er ikke endelige, men forventes at være inden for rammen af de 

ansøgte 20 x 65 m. Højden på malkecenteret forventes ikke at overstige 12 m. Malkecenteret 

etableres med opsamlingsplads og malkekarrusel. Malkestalden, opsamlingspladsen og 

drivgangen rengøres efter hver malkning, og der er således ikke produktionsareal i forbindelse 

med malkecenteret. 

Ca. 10 m. vest for det nye malkecenter opføres der en ny kostald med plads til ca. 375 jerseykøer 

(6. kostald). Staldens udformning er ikke endelig, men forventes at kunne rummes inden for det 

ansøgte. Stalden bliver med staldsystemet fast drænet gulv m. skraber og ajleafløb. Stalden 

etableres med udvendigt foderbord (åbne facader), hvorved der bliver et ca. 5 m bredt kørefast 

område ud for staldens facader. Staldens højde vil ikke overstige 12 m. Staldens udformning er 

ikke endelig, men det forventes at der etableres udvendige tværgange mod nord og syd, hvorved 

staldbygningen vil synes kortere i landskabet. Mellem stalden og malkecenteret etableres en ca. 

7 m bred drivgang med fast gulv, der rengøres efter hver malkning (dvs. ikke produktionsareal).  

Scenarie 2 (skema 222253) 

Der opføres en ny malkestald ca. 10 m vest for 2. kostald. Det nuværende maskinhus nedrives. 

Malkestalden vil indeholde malkekarrusel, opsamlingsplads og et produktionsareal med 

dybstrøelse (indretning endnu ikke fastlagt). Malkestaldens dimensioner er ikke endelige, men 

forventes at kunne rummes inden for de ansøgte 20 x 65 m. Der etableres en drivgang med fast 

gulv fra 2. kostald til det nye malkecenter. Drivgangen bliver ca. 7 m bred. Malkestalden, 

opsamlingspladsen og drivgangen rengøres efter hver malkning. Højden på malkecenteret 

forventes ikke at overstige 12 m. 

Ca. 10 m. vest for det nye malkecenter opføres der en ny kostald som beskrevet i scenarie 1. 

Mellem stalden og malkecenteret etableres en ca. 7 m bred drivgang med fast gulv. 

Fælles for de to scenarier 

Det nye malkecenter og den nye kostald opføres i samme stil som det eksisterende byggeri; 

hvide gavle med rød gavltrekant. Bygningerne opføres med samme byggelinje som nordsiden af 

det nuværende maskinhus og nuværende malkestald, hvorved nordgavlen af disse vil flugte (den 

ca. 5 m udvendige tværgang på 6. kostald er tegnet med som produktionsareal). 

I 1. ungdyrsstald udvides arealet med dybstrøelse, og en del af stalden hvor der nuværende er 

sengestald med fast gulv ændres til dybstrøelse.  

Produktionsarealet med kalvehytter mellem staldbygningerne (5. kalvehytter) udvides ved at 

der opsættes flere kalvehytter eller kalvehuse på området. Staldområdet 4. kalvehytter tages 

ud af drift. 

Ensilagepladsen udvides. Ensilagepladsens forlænges enten med ca. 60 m mod øst (Ny 

ensilageplads (1)), eller udvides med ca. 50 m mod syd (Ny ensilageplads (2)).  

Der etableres en ny 5.000 m3 gylletank nord for de eksisterende ensilagesiloer.  
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Selvom området vest for de eksisterende stalde et forholdsvis fladt, forventes det at der 

foretages passende terrænreguleringer i forbindelse med byggeriet af stalde, ensilageplads og 

gyllebeholder. 

Der etableres sandsynligvis en ny indkørsel mod syd, placeringen heraf er dog endnu ikke 

fastlagt. 

Der ønskes mulighed for at ansøger valgfrit kan ændre gulvtypen i de eksisterende 

spaltegulvstalde til fast drænet gulv med skraber og ajledræn. 

Scenarie 0 (skema 222353) 

Der opsættes flere kalvehytter/kalvebokse på det støbte areal ved ”5. kalvehytter”. 

 

3.1. Erhvervsmæssig nødvendighed 
Efter nævnets praksis kan opførelse af en stald på et husdyrbrug være erhvervsmæssigt 

nødvendig for ejendommens drift, hvis byggeriet knytter sig til bedriftens husdyrproduktion, og 

ikke ligger udover sædvanlig størrelse og kapacitet i forhold til ejendommens ansøgte dyrehold 

og landbrugsareal. Den nye kostald og malkecenteret er en naturlig udvikling af husdyrbruget. 

Byggeriet vil give bedriften nye, moderne faciliteter, der opfylder de større pladskrav der er til 

nybyggeri, og derved mere velfærd til køerne, samt bedre driftsmæssige vilkår. Opførelsen af 

den nye gyllebeholder skal sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning i 

forbindelse med udvidelsen af staldanlægget. Udvidelsen af ensilagepladsen skal sikre 

tilstrækkelig opbevaringskapacitet til opbevaring af ensilage i forbindelse med udvidelsen af 

dyreholdet. Med det ansøgte opnås desuden en fleksibel godkendelse. Produktionen vil derfor 

kunne optimeres og tilpasses løbende.  

De ansøgte ændringer og nybyggeri er derfor erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens 

drift. 

 

4. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug 
Ansøger driver ikke andre husdyrbrug. Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- og 

driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. 
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5. Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed 

5.1. Landskabs- og planmæssige forhold 

Landskab og landskabsvurdering 

Det eksisterende staldanlæg ligger mellem Testrup og Aalestrup, godt 740 m nord for Aalestrup. 

Landskabet omkring ejendommen er præget af intensiv dyrkning samt småbiotoper. Området 

omkring Testrup består af dyrket land, plantager og småplantninger. Agerlandskabet er inddelt 

i små og store markfelter omgivet af levende hegn, små beplantninger samt større plantager og 

skove. Gårdene ligger flere steder langs vejene, som løber på kanten af ådalene, og ellers ligger 

de spredt i landskabet. 

Med det ansøgte opføres der i begge scenarier en ny kostald, et nyt malkecenter, området med 

kalvehytter mellem staldene udvides, der opføres en ny gyllebeholder, og ensilagepladsen 

udvides. Alt nybyggeri opføres i sammenhæng med eksisterende byggeri. Kostalden og 

malkecenteret opføres i samme stil som det eksisterende byggeri og følger byggelinjen for 

nordsiden af det nuværende maskinhus og nuværende malkestald. I begge scenarier vil 

staldanlægget derfor også fremover fremstå som en helhed i landskabet. Udvidelse af området 

med kalvehytter vil ikke være synligt i landskabet, da det ligger mellem to staldbygninger. 

Det nuværende staldanlæg ligger åbent i landskabet. Set fra Testrupvej brydes fladen 

nuværende kun delvist af enkeltstående træer og træer mod nord. For at mindske 

staldanlæggets fremtoning i landskabet, planlægger ansøger at opføre et 3-rækket læbælte mod 

vest samt opstille enkeltstående allé træer langs indkørslen til staldanlægget, se nedenstående 

beplantningsplan. Det er muligt at læbæltet mod vest efterfølgende føres til markskellet mod 

syd, dog vurderes det at den foreslående beplantning vil sløre det meste af de nye stalde og 

store dele af indsynet til de eksisterende bygninger. 
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Forslag til beplantningsplan ved opførelse af den nye kostald og det nye malkecenter. I begge scenarier 
placeres beplantning som på ovenstående oversigt med læbælte langs Testrupvej og allé træer langs 
indkørslen (her er scenarie 1 vist).  

 

Med den ansøgte beplantningsplan vil indsynet til anlægget fra Testrupvej sløres. Indsynet fra 

syd og øst skærmes delvist af eksisterende beplantning i afstand fra husdyrbruget. Anlægget vil 

fremstå som en helhed i landskabet, og bliver passet ind i landskabet via slørende beplantning. 
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Forhold til Kommuneplan 

Ejendommen ligger helt eller delvist i et område, der ifølge kommuneplanen har følgende 

udpegninger: 

Relevante retningslinjer i kommuneplanen 

4.1. Jordbrug og de særligt værdifulde landbrugsområder – Testrup 
Værdifuldt landbrugsområde, Bevaringsværdigt landskab 
 

4.1.29 
Driftsbygninger og -anlæg til større husdyrbrug kan indpasses lokalt i dele af området.  
 
4.1.30  
Der må ikke ske arealinddragelser, der på væsentlig måde begrænser landbrugets interesser i området. 
 

4.2 Skovrejsningsområde 
 
4.2.1 
Skovrejsningsområderne er de områder, hvor rejsning af ny skov ønskes særligt fremmet. 
 

5.1 Landskab 
 
Særligt værdifulde landskaber. Skal friholdes for tekniske anlæg der ikke er landbrug. 

 

Bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder, kulturarvsarealer 

Der er kun vurderet på nybyggeri. Nybyggeriets placering ift. beskyttelseslinjer m.v. er 

opsummeret i nedenstående tabel.  

Beskyttelseslinje 

Ligger det ansøgte nybyggeri  

Indenfor beskyttelsen? Evt. afstand 

Nej Ja Delvist 

Søbeskyttelseslinje ☒ ☐ ☐  

Åbeskyttelseslinje ☒ ☐ ☐  

Skovbyggelinje ☒ ☐ ☐  

Kirkebyggelinje ☒ ☐ ☐  

Klitfredning ☒ ☐ ☐  

Strandbeskyttelseslinje ☒ ☐ ☐  

Kystnærhedszone ☒ ☐ ☐  

Fortidsmindebeskyttelseslinje ☒ ☐ ☐  

Beskyttelse sten- og jorddiger ☒ ☐ ☐ Ca. 42 m 

Kulturarvsarealer ☒ ☐ ☐  

Fredet område ☒ ☐ ☐  

 

Byggefelterne (begge scenarier) for den ansøgte kostald, malkecenter, udvidelse af område med 

kalvehytter, ensilageplads og gyllebeholder ligger ikke indenfor bygge- og beskyttelseslinjer, 

fredede områder eller kulturarvsarealer. Husdyrbrugets placering i forhold til disse ses på 

nedenstående figur. 

Der er dog registreret et ikke-fredet fortidsminde ca. 13 m vest for 6. kostald. 
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Husdyrbrugets placering ift. beskyttelseslinjer, fredede områder og kulturarvsarealer (kort fra 
plandata.dk). Det røde punkt markerer husdyrbruget. 

 

Habitat- og fuglebeskyttelsesområder 

 Placering i forhold til det ansøgte 

Nærmeste habitatområde:  

ca. 1,8 km syd 

for ejendommen 

 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested 

og Nørre Ådal, Skravad Bæk 

  

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde:  

ca. 10 km vest 

for ejendommen 

 Lovns Bredning 

 

I habitatområderne findes der naturtyper, der er sårbare over for ammoniakdeposition (kategori 

1 natur). Det ansøgte overholder afskæringskriterierne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, 

se afsnit 6. 

 

Vurdering af landskabs- og planmæssige forhold 

Det ansøgte byggeri opføres i sammenhæng med eksisterende byggeri, og byggelinjer samt 

byggestil videreføres fra de eksisterende bygninger. Herved vil anlægget fremstå som en samlet 

enhed, og anlægget vil bibeholde de landbrugsmæssige karaktertræk. Ejendommen ligger i 

kommuneplanen i et område, der er udpeget som værdifuldt landbrugsområde. I disse områder 

kan driftsbygninger og -anlæg til større husdyrbrug kan indpasses lokalt. Den planlagte 

udvidelse af husdyrbruget vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne i 

kommuneplanen for Vesthimmerlands Kommune. 
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Det eksisterende anlæg ligger i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Området har 

spredt bevoksning og fritliggende gårde. Med opførelsen af den nye kostald og malkestalden 

anlægges der afskærmende beplantning mod vest og langs indkørslen. Anlægget følger desuden 

de eksisterende byggelinjer og byggestil, og det vurderes at staldanlægget tilpasses ind i 

området. Det vurderes derfor at anlægget kan udvides uden at have en væsentlig indvirkning 

på de landskabelige forhold. 

Da det ansøgte overholder grænseværdierne for ammoniakdeposition på kat. 1 naturområder, 

vurderes det ikke at have en væsentlig indvirkning på habitat- eller fuglebeskyttelsesområder 

(se afsnit 6). 

Det ansøgte vurderes ikke at være ligge inden for diverse bygge- og beskyttelseslinjer, eller at 

være i strid med fredede områder, fredede fortidsminder, kulturarvsarealer eller registreringen 

af jord- og stendiger. Der er registreret et ikke-fredet fortidsminde ca. 13 m vest for 6. kostald, 

hvorfor Vesthimmerlands Kommune bør vurdere betydningen heraf. 

 

5.2. Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8) 
Afstandene til de i Husdyrbrugslovens §§ 6 og 8 nævnte områder fremgår af nedenstående 

tabeller. S1 henviser til scenarie 1, s2 henviser til scenarie 2. 

 

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugsloven § 6 
(Gælder kun etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse 

eller ændring heraf, der medfører forøget forurening) 
 Afstandskrav Placering Aktuel afstand 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
byzone- eller 
sommerhusområde  

50 m Aalestrup > 680 m 

Område i landzone, der i 
lokalplan er udlagt til 
boligformål, institution, 
rekreative formål etc. 

50 m 
Aalestrup, offentligt område: 
Ridecenter og Naturefterskole 

> 1,7 km 

Nabobeboelse  50 m Testrupvej 59 > 130 m 

 

 

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugsloven § 8 
(Gælder kun etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse 

eller ændring heraf, der medfører forøget forurening) 
 Afstandskrav (m) Aktuel afstand (m) 

Ikke-almene 
vandforsyningsanlæg 

Min. 25 
s1 Ca. 165 m (6. kostald) 

s2 181 m (6. kostald) 

Almene vandforsyningsanlæg 
Min. 50 

s1 
1,7 km 

s2 

Vandløb, herunder dræn og søer 
Min. 15 

s1 
101 m (1. ungdyrsstald) 

s2 

Offentlig vej og privat fællesvej 

Min. 15 
s1 

19 m (foderbord) 

24 m (6. kostald) 

s2 41 m (foderbord, vest) 

Levnedsmiddelvirksomhed Min. 25 > 25 m 

Beboelse på samme ejendom 
Min. 15 

s1 
10 m (1. ungdyrsstald) 

s2 

Naboskel 
Min. 30 

s1 
120 m (ensilageplads (1)) 

s2 
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Det generelle afstandskrav til beboelse på samme ejendom fra 1. ungdyrsstald overholdes ikke 

(scenarie 1 og 2). Der søges om dispensation, se nedenstående. De øvrige afstandskrav ift. 

husdyrbrugslovens §6 og §8 overholdes.  

Ansøgning om dispensation for afstand til beboelse på samme ejendom fra 1. 

ungdyrsstald (scenarie 1 og 2) 

Produktionsarealet med dybstrøelse forøges, mens arealet med fast drænet gulv mindskes i 

stalden. Der er tale om en eksisterende staldbygning, hvor der foretages indvendige ændringer. 

Da der er tale om en eksisterende bygning, er det ikke muligt at tilpasse bygningens placering 

for at overholde afstandskravet. Der søges derfor om dispensation for afstandskravet til beboelse 

på samme ejendom. 

 

6. Ammoniakemission  
Emissionen af ammoniak fra det ansøgte projekt fremgår af beregninger i 

husdyrgodkendelse.dk, se nedenstående tabeller. 

 
Scenarie 1: Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk. 

 

 
Scenarie 2: Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk. 

 

 
Scenarie 0: Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk. 

 

 

6.1.1. Ammoniakdeposition til naturområder 
I husdyrgodkendelse.dk er der udpeget punkter med beskyttet natur. 

Den totale ammoniakdeposition samt merdepositionen i forhold til nudriften og i forhold til driften 

for 8 år siden på de afsatte naturpunkter ses i nedenstående tabel. For øvrige detaljer om 

ammoniakdeposition, se ansøgningsskemaerne i husdyrgodkendelse.dk. Samme naturpunkter 

er indsat i de tre scenarier. 
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Scenarie 1: Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra 
husdyrgodkendelse.dk) 
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Scenarie 2: Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra 

husdyrgodkendelse.dk) 

 

Beregningerne i scenarie 0 ses i skema 222353. Totaldepositionen på kategori 1 og 2 natur i 

dette scenarie er på 0 kg N/ha/år, mens merdepositionen på kategori 3 natur og øvrig vejledende 

registreret natur ikke forøges.  
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Kategori 1 natur 

 
Kort over nærmeste kategori 1 naturområder (fra husdyrgodkendelse.dk). Evt. øvrige afsatte 

naturpunkter kan ses i ansøgningsskemaet på husdyrgodkendelse.dk. 

  

Nærmeste kategori 1 natur er et overdrev beliggende ca. 1,7 km sydøst for anlægget.  

Jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen må totaldepositionen til kategori 1 ikke overstige 

følgende værdier: 

• 0,2 kg N/ha/år, hvis der er >1 andet husdyrbrug1 i nærheden. 

• 0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden. 

• 0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden. 

Alle scenarier: 

Den beregnede totaldeposition i de afsatte kategori 1 naturpunkter er på 0 kg N/ha/år. Da 

totaldepostionen er under 0,2 kg N/ha/år er der ikke vurderet på kumulation i forhold til andre 

husdyrbrug. Kravet til totaldepositionen er overholdt. 

 

1 Antallet af husdyrbrug i nærheden defineres i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 stk. 2. 
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Kategori 2 natur 

 
Kort over nærmeste kategori 2 naturområder (fra husdyrgodkendelse.dk). Evt. øvrige afsatte 
naturpunkter kan ses i ansøgningsskemaet på husdyrgodkendelse.dk. 

 

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev beliggende ca. 2 km nordvest for anlægget.  

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er afskæringskriteriet for totaldepositionen til 

kategori 2 natur på 1,0 kg N/ha/år.  

Alle scenarier: 

Den beregnede totaldeposition til kategori 2 natur er på højst 0,1 kg N/ha/år. Afskæringskriteriet 

er derfor overholdt. 
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Kategori 3 natur 

 
Kort over nærmeste kategori 3 naturområder samt øvrig vejledende registreret § 3 natur (fra 
husdyrgodkendelse.dk). Evt. øvrige afsatte naturpunkter kan ses i ansøgningsskemaet på 
husdyrgodkendelse.dk. 

 

Nærmeste kategori 3 natur er en mose beliggende ca. 93 m syd for anlægget. 

Scenarie 1: 

Merdepositionen på moserne mod syd/sydvest (pkt. 3.2, 3.7 og 3.3) og overdrevet mod sydøst 

(pkt. 3.1) overstiger 1,0 kg N/ha/år. Vesthimmerlands Kommune bedes derfor foretage en 

konkret vurdering af det ansøgtes påvirkning på disse naturområder. 

Den beregnede merdepositionen i de øvrige afsatte kategori 3 naturpunkter overstiger ikke 1,0 

kg N/ha/år. Da der ikke kan stilles et krav for merdepositionen af ammoniak på under 1,0 kg 

N/ha/år for kategori 3 natur, er dette ikke vurderet yderligere.   

For ikke at overskride en merdeposition på 1,0 kg N/ha/år på mosen mod øst (naturpunkt 3.4 

mose), er det i scenarie 1 valgt at sætte teltoverdækning på den nye gyllebeholder. Det er kun 

nødvendigt med teltoverdækning når den nye stald ”6. kostald” tages i brug, da den nye stald 

bidrager med en væsentlig merdeposition på mosen. Vilkår om teltoverdækning på gyllebeholder 

2 skal således først træde i kraft når 6. kostald tages i brug. 

Scenarie 2: 

Merdepositionen på mosen mod syd (pkt. 3.2, 3.7 og 3.3) og overdrevet mod sydøst (pkt. 3.1) 

overstiger 1,0 kg N/ha/år. Vesthimmerlands Kommune bedes derfor foretage en konkret 

vurdering af det ansøgtes påvirkning på disse naturområder. 

Scenarie 0: 

Der er ikke en merdeposition på kat. 3 natur. 
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Øvrig vejledende registreret §3 natur 

Nærmeste øvrig beskyttet natur er søer mod sydvest, syd og øst.  

Alle scenarier: 

Merdepositionen i de afsatte punkter med øvrig vejledende registreret § 3 natur overstiger ikke 

1,0 kg N/ha/år, og der er derfor ikke foretaget yderligere vurderinger. 

Bilag IV-arter  

Der er foretaget en søgning i naturdata.dk i en radius af ca. 2 km fra ejendommen (se 

nedenstående figur).  

 
Resultat af søgningen på fund af bilag IV-arter i en radius af ca. 2 km fra ejendommen (kort fra 
naturdata.dk). 

 

I ovenstående område er der ud fra oplysningerne på naturdata.dk fundet følgende arter 

omfattet af Habitatdirektivets bilag IV:  

Løgfrø Arten er tilknyttet lavvandede vandhuller og vådområder. Uden for yngletiden 
opholder arten sig på arealer med løs sandet jord og lavtvoksende vegetation. 
Løgfrø raster typisk inden for en radius på ca. 500 m fra ynglevandhullet. 

Stor Vandsalamander Stor vandsalamander er knyttet til vandhuller, og levestederne på land ligger 
oftest nær vandhullet. 

Spidssnudet frø Spidssnudet frø yngler i forskellige vådområder. Det foretrukne ynglehabitat er 
vandhuller som indgår i sammenhængende naturområder, især enge og moser. 
Rasteområderne for Spidssnudet frø er især fugtige områder, bl.a. enge og 
moser omkring ynglevandhullerne. 

 

Nærmeste kendte forekomst er af arten Løgfrø ved en sø ca. 630 m nordvest for husdyrbruget. 

De registrerede arter er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. 
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Vurdering af ammoniakdeposition til naturområder 

Kravet til totaldepositionen på kategori 1 og 2 natur overholdes i begge scenarier, hvorfor det 

vurderes at projektet hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil påvirke 

kategori 1 eller 2 natur negativt.  

For visse punkter med kategori 3 natur skal kommunen foretage en konkret vurdering af det 

ansøgtes påvirkning på naturområderne.  

Nærmeste kendte forekomst af bilag IV-arter er ca. 630 m fra husdyrbruget. De kendte 

forekomster er af arter tilknyttet våde områder. De ansøgte ændringer sker i de eksisterende 

bygninger og på brugsarealer/arealer i omdrift. Det vurderes ikke at områderne er egnet yngle- 

eller rasteområde for arten eller andre arter omfattet af bilag IV. 

Potentiel forekomst i området af bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede 

naturarealer, småskove, vandløb og ikke dyrkede arealer i øvrigt.  

 

7. Lugtemission 
I ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk er nærmeste byzone, samlet bebyggelse og 

enkeltbolig angivet. Punkterne udpeges som følger: 

 
Byzone 
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde 

 

Samlet bebyggelse 
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.  
eller 
Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone 

 

Enkelt bolig 
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af 
husdyrbruget 
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De angivne punkter med hhv. byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig (fra husdyrgodkendelse.dk) 

 

Hvis der er andre husdyrbrug nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone, 

sommerhusområde, lokalplanlagt boligområde i landzone, samlet bebyggelse m.v., eller 

nærmere end 100 m fra samme punkt på en enkeltbolig skal geneafstanden forøges med hhv. 

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

og 20 pct., hvis der er 2 eller flere husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg 

NH3-N pr. år. 

Der er ikke andre relevante husdyrbrug inden for 100 m fra nærmeste enkeltbolig. Det vurderes 

at der muligvis er 1-2 husdyrbrug inden for 300 m fra nærmeste samlede bebyggelse (angivet i 

ansøgningen som worst case). Der er ikke andre husdyrbrug (emission > 750 kg NH3-N/år) 

inden for 300 m fra nærmeste punkt i byzone, eller inden for +20 % af geneafstanden i byzone.  

Den vægtede gennemsnitsafstand af staldenes lugtcentrum til de afsatte punkter er beregnet i 

ansøgningssystemet. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser at det ansøgte overholder 

Husdyrbrugslovens lugtgenekriterier i begge scenarier. Beregningerne for scenarie 1 ses 

nedenstående tabel. Scenarie 1 har det største produktionsareal og største lugtkonsekvenszone, 

hvorfor kun denne er medtaget her. Beregningerne for scenarie 2 ses i ansøgningsskemaet. 
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Scenarie 1: tabel over lugtberegninger fra husdyrgodkendelse.dk 

 

Vurdering af lugtgener for omboende 

Det ansøgte overholder lugtgenekriterierne, og det vurderes derfor ikke at der vil være 

væsentlige lugtgener i forbindelse med projektet. 

 

7.1. Begrænsning af ammoniakemission (BAT) 
Ejendommen skal leve op til BAT-krav, da der er en ammoniakfordampning på over 750 kg NH3-

N/år.  

I lovgivningen er der faste krav hertil, som sikrer at husdyrbrug vælger et staldsystem eller en 

teknologi blandt de bedste tilgængelige, for at begrænse ammoniakudledningen fra 

husdyrbruget. De BAT-krav, der stilles til husdyrbrugene, bidrager til, at målet for fald i 

ammoniakemissionen i Danmark nås og at den sundhedspåvirkning ammoniak afstedkommer 

dermed imødegås. Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre 

beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastninger hertil begrænses. 

Den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved 

anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Den 

samlede BAT beregning fremgår af nedenstående tabeller. 



 

29 

 

 

 
Scenarie 1: Den samlede BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk 
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Scenarie 2: Den samlede BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk 

 

Den nye kostald bliver med staldsystemet fast drænet gulv med skraber og ajleafløb. Udvidelsen 

og ændringerne i 1. ungdyrsstald samt 5. kalvehytter bliver med dybstrøelse. Produktionsarealet 

i malkestalden (scenarie 2) bliver med dybstrøelse. 7. dybstrøelsesstald (scenarie 1) bliver med 

dybstrøelse med lang ædeplads.  

For scenarie 0 er der tale om eksisterende staldsystemer samt dybstrøelse, hvilket anses som 

BAT. 
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Scenarie 0: Den samlede BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk 

 

Som beregningen i ansøgningsskemaerne viser, overholder det ansøgte BAT-krav for 

ammoniakemissionen. 

 

Vurdering af BAT – ammoniakemission  

Staldsystemer med dybstrøelse samt systemer med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 

anses som bedst anvendelige teknologi. Det ansøgte overholder BAT-krav for 

ammoniakemissionen. Det vurderes derfor det at ansøgte lever op til kravet om anvendelse af 

bedst tilgængelige teknologi for ammoniakemissionen.  
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8. Øvrige emissioner og genepåvirkninger 
 

Oversigt over potentielle genepåvirkninger fra ejendommen. 
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8.1. Støj 
Ejendommens støjkilder er hovedsageligt fuldfodervogn, malkeanlæg, gyllepumpe, kompressor 

samt den daglige brug af traktor og transporter til/fra ejendommen. 

Der malkes nuværende to gange dagligt med en varighed på ca. 3,5 timer pr. malkning. Perioden 

for malkningen vil naturligvis forøges med antallet af dyr. Ved udvidelsen af staldanlægget med 

den nye kostald, forventes det at hver malkning vil vare ca. 5 timer. Vakuumpumpe tilknyttet 

det eksisterende malkeanlæg er placeret i malkestalden, men vil ved malkecenterets opførelse 

blive tilknyttet dette.  

Der er opsat ventilator i den eksisterende malkestald samt i kviestalden. Ventilatorerne er kun i 

brug i varme perioder. Det forventes at der opsættes moderne støjsvag ventilation i det nye 

malkecenter.  

Der blandes og hentes foder dagligt. Blandingen af foder sker ved ensilagepladsen. Blandetiden 

forøges med en øget besætning.  

Der er placeret en kompressor i det nuværende maskinhus. Der forventes at der opsættes en 

kompressor i det nye malkecenter. Kompressorer er kun tændt ved behov.  

Der anvendes strømaskine hver dag i ca. 15 min.  

Der kan desuden forventes støj fra transport i forbindelse med daglig kørsel, samt periodevis i 

forbindelse med udbringning af gylle og ved ensilering. 

Vurdering af støjgener 

Typen af støj fra virksomhedens aktiviteter på ejendommen ændres ikke væsentligt i forbindelse 

med de ansøgte ændringer, men varigheden af aktiviteterne og frekvensen af transporter 

forøges. Der er over 300 m til nærmeste nabo uden landbrugspligt. Det forventes derfor ikke at 

støjgener til omgivelserne forøges væsentligt. 

 

8.2. Støv 
I forbindelse med levering af foder og mineraler kan der opstå støvgener, hvilket dog oftest er 

af begrænset karakter, især da foder og mineraler tippes af i råvarehuset.  

Der anvendes strømaskine hver dag i ca. 15 min.  

Ejendommens primære tilkørselsvej er en grusbelagt vej mod vest. De interne transportveje er 

ligeledes hovedsageligt grusbelagte. Nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger over 300 m nord 

for ejendommen. 

Vurdering af støvgener 

Ved udvidelsen vil foderforbruget stige, men da foder tippes af i råvarehuset og foderblandingen 

i sig selv ikke forårsager væsentlige støvgener, vurderes det ikke at der vil ske en væsentlig 

forøgelse af eventuelle støvgener fra håndteringen af foder. Der anvendes strømaskine. 

Støvgener herfra begrænses dog af at maskinen anvendes indendørs. Transportvejene er 

primært grusbelagte, og støvgener i forbindelse med transport kan derfor forekomme i tørre 

perioder. Nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger dog over 300 m nord for ejendommen, og 

støv fra virksomhedens aktiviteter vurderes derfor ikke at give forøgede støvgener. 

 

8.3. Rystelser 
Der vil være kørsel med fodervognen og traktorer/maskiner dagligt. Der vil ligeledes være 

sæsonbaseret udbringning af husdyrgødning, muligvis kørsel i forbindelse med flytning af dyr, 

kørsel i forbindelse med høst m.v., samt etablering af ensilagestakke. Det sker med store 

landbrugsmaskiner. Herudover vil der være transport med bl.a. foder, brændstof, m.v. flere 
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gange om måneden og transport af mælk flere gange ugentligt. Disse transporter foregår med 

lastbil.  

Der er i ingen beboelser ved husdyrbrugets adgangsveje. 

Vurdering af gener fra rystelser 

Pga. afstanden til nærmeste nabo, og da der ikke er beboelser ved husdyrbrugets adgangsveje, 

vurderes der ikke at være gener i form af rystelser fra anlæg eller transporter.  

 

8.4. Lys 
Der er installeret automatisk tænd/sluk funktion i alle staldafsnit, således lyset automatisk er på 

vågeblus i tidsrummet 23.00 – 05.00. Arbejdslys skal manuelt aktiveres i denne periode. 

Der er udendørs lys ved det nuværende malkerum, lyset tændes manuelt og oplyser pladsen 

med kalvehytter.  

I staldene er lyset tændt i arbejdstiden efter behov. Derudover er lyset tændt ved udfodring 

udenfor arbejdstiden og i en kort periode efter udfodring. Lyset tændes og slukkes automatisk.  

Der er opsat orienteringslys ved gårdspladsen. 

I de nye stalde vil der være automatisk styret belysning. Der vil være vågelys i alle stalde om 

natten/de mørke timer. I malkestalden tændes lyset ved behov, eks. ved malkning. Udenfor 

stalden og malkestalden vil der blive opsat orienteringslys. Der bliver ikke opsat projektører til 

oplysning af større områder. 

Vurdering af lyspåvirkninger 

Der vil uundgåeligt forekomme lys fra staldanlægget. Det vurderes dog at det er søgt at holde 

lyskilder på et minimum, bl.a. ved at der anvendes automatisk styret belysning i staldene og da 

der kun opsættes orienteringslys udenfor de nye bygninger. Der plantes desuden afskærmende 

beplantning mod vest og langs indkørslen, hvilket er med til at mindske lyspåvirkninger fra 

anlægget. Med disse tiltag vurderes det, at lys fra anlægget ikke vil virke generende for naboer 

eller passerende trafik. 

 

8.5. Skadedyr 
Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsagelig gennem forebyggelse, hvor 

regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst 

af skadedyr. Evt. foderspild fjernes løbende, og der holdes der rent på ejendommen. 

Der er en aftale med et skadedyrsbekæmpelsesfirma for forebyggelse og evt. bekæmpelse af 

rotter. 

Til bekæmpelse af fluer anvendes der nuværende fluemiddel til køerne. Ligeledes anvendes der 

i sommerperioden flis som strøelse i kalvehytter/huse, hvilket mindsker fluegener. 

Vurdering af skadedyr 

På ejendommen vil der foretages tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af fluer og skadedyr. 

Arealerne omkring anlægget holdes ryddelige, så der ikke opstår øget risiko for tilhold af 

skadedyr (rotter og mus m.v.).  

Det vurderes, at husdyrbrugets drift ikke vil medføre uhygiejniske forhold for omkringboende 

eller udgøre en risiko for menneskers sundhed. 
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8.6. Transporter 
Til og frakørsel til ejendommen foregår fra Testrupvej fra vest. Ved projektets udførelse vil der 

formentlig blive etableret en ny indkørsel mod syd. Placeringen af indkørslen er endnu ikke 

fastlagt, men vil blive fastlagt i forbindelse med udfærdigelsen af projektet. Nedenstående tabel 

viser en redegørelse for antallet af transporter til og fra ejendommen. Transporter er defineret 

som biler større end 3500 kg og en transport er defineret som en til- og frakørsel. Kort over 

transportveje fremgår af afsnit 8Error! Reference source not found.. 

Art 
Antal transporter 
årligt* 

Tidsrum for transport 

Mælk 183 Varierende 

Levering af kraftfoder og 

mineraler 
65 Hverdage, oftest indenfor normal arbejdstid 

Levering af brændstof 30 Hverdage, oftest indenfor normal arbejdstid 

Dyr til slagteri 30 Hverdage, oftest indenfor normal arbejdstid 

Transport af dyr 26 
Muligvis en transport pr. uge, dog kun i 
sommerhalvåret, oftest indenfor normal arbejdstid 

Udbringning af gylle 
(Vognkapacitet: 28 m3) 

330 
Primært i hverdage men vil også finde sted i 
weekender/helligdage afhængig af vejrforhold. 

Udbringning af dybstrøelse 
(Vognkapacitet: 14 m3 (20m3)) 

280 (195) 
Primært i hverdage men vil også finde sted i 
weekender/helligdage afhængig af vejrforhold. 

Flytning af gylle til anden 

ejendom 
(Vognkapacitet: 40 t) 

145 Hverdage i normal arbejdstid 

Hjemtagning af afgrøder til 
produktion af grovfoder  
(vognkapacitet: 60 m3) 

522 Høst, hverdage og weekender 

Hjemtagning af halm 75 Høst, hverdage og weekender 

Døde dyr 12 Hverdage i normal arbejdstid 

Affald 26 
Hverdage, i normal arbejdstid 

Levering af sand til sengebåse 
(ny kostald) 

20 
Hverdage, i normal arbejdstid 

Diverse 12 
Hverdage, i normal arbejdstid 

*Bemærk at ovenstående er en vurdering af antallet af transporter ud fra den fremtidige produktion 
(scenarie 1 og 2), og der er derfor usikkerhed forbundet med det reelle fremtidige antal transporter. 

 

Der vil i perioder være flere transporter, eks. ved udbringning og når der ensileres. Udbringning 

og ensilering sker normalt i hverdage og indenfor normal arbejdstid, men ansøger forbeholder 

sig muligheden for at køre husdyrgødning ud samt ensilere i weekender og udenfor normal 

arbejdstid, afhængigt af vejrforholdene. Dette forbehold tages bl.a. for i at optimere 

udbringningen i forhold til planternes optagelse af husdyrgødningens næringsstoffer og herunder 

at mindske ammoniakfordampningen og lugtemissionen. 

En maskinstation udbringer husdyrgødning/afgasset biomasse, og vil stå for det meste af 

markarbejdet. Det sker med moderne udstyr og efter reglerne i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Vurdering af transporter 

Det er forventeligt med en del trafik i forbindelse med en virksomhed af denne størrelse. Antallet 

af transporter med eks. foder og husdyrgødning vil forventeligt stige i takt med antallet af dyr. 

Dette udjævnes dog delvist af at transporternes lasteevne vil kunne udnyttes fuldt ud, således 

kapaciteten pr. læs stiger for eks. kraftfoder og sækkevarer.  
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Ejendommen tilkøres fra Testrupvej, hvor der umiddelbart vurderes at være gode til-

/frakørselsforhold.  

Med de hensyn der tages vurderes det ikke at omfanget af transporter vil antage et omfang, der 

vil være til væsentlig gene for de omboende.  

 

9. Reststoffer, affald og naturressourcer 

9.1. Døde dyr 
Døde dyr afhentes af DAKA, i henhold til gældende regler. De opbevares hygiejnisk og 

overdækket på en plads med fast underlag nordvest for ensilagesiloerne.  

 

9.2. Affald 
Oversigt over affaldstype, samt håndtering og bortskaffelse fremgår af nedenstående tabel. 

Affaldstype Håndtering og bortskaffelse 

Restaffald 
- landbrugsplastic, 
rengjorte plastdunke 

Opsamles i en container ved silopladsen. Der er en aftale med en 
vognmand om afhentning heraf.  

Klinisk risikoaffald  

- medicinrester 

- brugte kanyler 

Lægemiddelrester og brugte kanyler medtages af dyrlæge. 

Spildolie, oliefiltre Opbevares nuværende på spildbakke i maskinhuset. Spildolie afleveres på 
genbrugsstation eller håndteres af værksted ved service på maskiner. 
Når det nuværende maskinhus omdannes til stald, vil spildolien blive 
flyttet, evt. til råvarehuset (overdækket og uden mulighed for afløb til 
jord). 

 

Der henvises desuden til Vesthimmerlands Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald.  

 

9.3. Olie- og kemikalieforbrug 

Olieforbrug 

Der anvendes dieselolie til drift af landbrugsmaskiner. Forbruget varierer over året afhængigt af 

sæson. Forbruget af dieselolie til drift af maskiner er ca. 15.000 l årligt. Det årlige forbrug af 

smøreolie er på ca. 200 l. 

Dieselolie opbevares nuværende i maskinhuset (stald 4) i en 1.000 l olietank. Spildolie opbevares 

nuværende på en spildbakke i maskinhus (stald 4). Ved ændring af maskinhuset til stald vil 

olietanken og spildolie blive flyttet, den endelige placering er dog endnu ikke fastlagt.  

Kemikalieforbrug 

Husdyrbrugets forbrug af kemikalier er primært i form af sprøjtemidler til markbrug. En 

maskinstation udfører alt arbejde med sprøjtning. Der opbevares derfor ikke kemi på 

ejendommen.  

 

9.4. Energiforbrug 
Elektricitet anvendes hovedsageligt til malkning, nedkøling af mælk, gyllepumpning samt 

belysning. Efter udvidelsen forventes elforbruget at stige da, der skal malkes flere køer og der 

opsættes lys i de nye bygninger.  
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Der er opsat et solcelleanlæg på råvarehuset. 

Det estimeres at energiforbruget ved de nye staldbygningers opførelse vil være på omkring 

475.000 kWh pr. år (beregnet via normtal). 

Husdyrbrugets klimapåvirkning søges begrænset ved at minimere elforbruget via nedenstående 

tiltag: 

• Der er opsat LED lyd i dele af staldene. Resterende lamper udskiftes løbende til LED. 

• Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette. 

• Der genanvendes varme fra mælkekøling, der sammen med jordvarme opvarmer 

stuehuset.  

• Der er automatisk styret belysning om natten i staldene. 

Der er desuden foretaget klimatjek (Arla klimatjek) på ejendommen. 

Eventuelle energibesparende foranstaltninger vil blive overvejet ved opførsel af det nye 

malkecenter og den ny kostald. 

 

Vurdering af energiforbrug 

I malkekvægproduktion ligger mulighederne for at spare på energi primært indenfor områderne 

nedkøling af mælken og belysning. Der anvendes ikke energi til opvarmning eller ventilation.  

Lyset i stalden udskiftes løbende til LED og varme fra mælkekøling genanvendes. Det vurderes, 

at husdyrbruget har fokus på energi, og er indstillet på at foretage handlinger med henblik på 

at reducere klimaaftrykket af produktionen.    

 

9.5. Vandforbrug 
Stalden forsynes af vand fra Aalestrup Vandværk. Ved staldanlæggets udvidelse estimeres det 

at vandforbruget vil være ca. 24.500 m3/år (beregnet via normtal). 

Husdyrbrugets vandforbrug søges begrænset via nedenstående tiltag: 

• Dagligt eftersyn af vandkar/ventiler. 

• Vand fra forkøling af mælken anvendes til drikkevand til køerne. 

• Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. 

Eventuelle vandbesparende foranstaltninger vil blive overvejet ved opførsel af det nye 

malkecenter og den ny kostald. 

Spildevand 

Tagvand fra den østlige del af 2. kostald og den sydvestlige del af 1. ungdyrsstald ledes til 

faskine mod syd. Vand fra øvrige tagarealer nedsives diffust. Vand fra det befæstede areal nord 

for malkestalden nedsives på mark, mens vandet fra den del af området hvor der er opstillet 

kalvehytter ledes til gyllesystemet.  

Spildevand fra stald og mælkerum bliver opsamlet i ejendommens gyllesystem (indregnet i 

normtal for gylleproduktion). 

Vand fra ensilagepladsen opsamles nuværende i gyllebeholderen. Der bliver etableret et 

udsprinklingsanlæg til udsprinkling af vand fra ensilagepladsen.  

Den støbte bund mellem staldene (syd for 3. stald) fungerer som vaskeplads. Pladsen er med 

afløb til gyllesystem. Alt andet, som har været i berøring med husdyrgødning eller ensilagesaft, 

bliver også vasket på denne plads. Vand fra området mellem 2. kostald og 1. ungdyrsstald ledes 

til gyllesystemet.  
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Vurdering af vandforbrug og påvirkning af vandressourcen 

Det vurderes at husdyrbruget har foretaget foranstaltninger for at mindske vandforbruget. Der 

er bl.a. fokus på genanvendelse og minimering af spild.  

De generelle regler sørger for at minimere risikoen for forurening af vandressourcen. Ligeledes 

håndteres overfladevand og restvand på en forsvarlig måde efter reglerne i 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen.  

 

10. Risici for større ulykker eller katastrofer 
Ansøger har forholdt sig til mulige uheld i beredskabsplanen. Beredskabsplanen opdateres 

løbende og mindst 1 gang årligt. 

Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur om miljø vil alarmcentralen straks 

blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Tekniske Forvaltning efterfølgende blive underrettet.  

Derudover vurderes det at den generelle lovgivning har indarbejdet risici for større ulykker og 

katastrofer, således der ikke sket utilsigtet forurening af det omkringliggende miljø. Det vurderes 

at brand ikke udgør nogen anden fare for det omkringliggende miljø end hvis det var et 

parcelhus, da installationerne udgøres af identiske materialer.  

Det vurderes således at projektet ikke er sårbart i forhold til ulykker eller større katastrofer. 

 

11. Egenkontrol 
I den nye kostald etableres der sengestald med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb. 

Gulvene skrabes flere gange dagligt. Skraberen forsynes med en timer, der skal sikre driften og 

tilstrækkelig skrabning af gulvene. 

Der føres lovpligtig logbog over gyllebeholdernes flydelag, og flydelaget sikres jf. vejledningen. 

Ansøger leverer mælk til Arla (Arlagården plus) og er derfor underlagt kvalitetsprogrammet 

Arlagården2.  

Ansøger får foretaget analyse af alt grovfoderet og laver en foderplan i samråd med 

fodringsrådgiver. Foderplanen bliver løbende justeret på baggrund af analyserne samt på 

baggrund af de endagsfoderkontroller, der bliver foretaget jævnligt.  

I samråd med en planteavlsrådgiver bliver der hvert år lavet en dyrkningsplan og gødningsplan. 

Bedriftens brug af handelsgødning og husdyrgødning bliver hvert år indberettet til Miljø- og 

Fødevareministeriet. 

Bedriften indgår i en sundhedsaftale med dyrlægen. Der er derfor mindst 1 besøg hver 14. dag 

af dyrlægen. 

 

12. Påvirkning af jordarealer og jordbund 
Husdyrbrugets påvirkning af jordarealer sker primært på udbringningsarealerne. Reguleringen 

heraf varetages af de generelle regler, og er derfor ikke beskrevet yderligere. 

 

 

2Se https://www.arla.dk/om-arla/vores-ansvar/kvalitet-pa-garden/   

https://www.arla.dk/om-arla/vores-ansvar/kvalitet-pa-garden/
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13. Andet om befolkningen og menneskers sundhed 
Den generelle lovgivning som omfatter produktion af husdyr samt drift af markarealer er løbende 

under revision og opdateres årligt. Det er således det erhverv i Danmark som er mest reguleret 

og hvor der konstant er fokus på eventuelle risici.  

Den generelle regulering omfatter både befolkningen og menneskers sundhed. Der er således 

lavet regler for hvor meget og hvordan afgrøder og produktionsdyr må behandles, samt 

tilbageholdelsestid for hvornår produktet kan sælges. Derudover er der grænseværdier for lugt 

og støj samt støv for at sikre nærmeste naboer mod en direkte gene ved den daglige drift. Ud 

over den generelle lovgivning er der branchekodeks for produktion af kød og mælk. Disse 

kodekser udvider kravet til også at hindre anvendelse af visse typer råvarer, som ikke påviseligt 

har nogen påvirkning på menneskers sundhed, men som brancheforeningen mener ikke bør 

indgå i produktionen. Det er typisk bestemte fodermidler og f.eks. begrænset brug af slam som 

gødning middel.   

 

14. Alternative løsninger 
Alternative placeringer af produktionens udvidelse er overvejet. Der er søgt om to scenarier for 

produktionens udvidelse. Begge scenarier vurderes at give god driftsmæssig sammenhæng i 

anlægget. Ligeledes vurderes de to scenarier begge at give en god sammenhæng i 

byggemassen.  

Pga. afstanden til naturområder, er det ikke muligt at placere den nye kostald syd eller øst for 

de eksisterende bygninger. Den nye kostald og malkecenteret skal ligge i forbindelse med 

hinanden for at skabe den bedst mulige drift. En placering af den nye kostald og malkecenteret 

vest eller nord for stuehuset vil skabe disharmoni i bygningsmassen, og det vil blive vanskeligt 

at bygge i sammenhæng med eksisterende byggeri (inden for 20 m af eksisterende bygninger). 

Disse alternativer er derfor fravalgt. 

Der er søgt om to muligheder for udvidelsen af ensilagepladsen i sammenhæng med den 

eksisterende plads. Der fås den bedste driftsmæssige sammenhæng ved placere nye 

ensilagesiloer i sammenhæng med de eksisterende, hvorfor en placering et andet sted på 

ejendommen er fravalgt. Det er ikke muligt at udvide siloanlægget mod vest pga. eksisterende 

bygninger. Alternativt kunne pladsen udvides mod nord, men for at skabe bedre sammenhæng 

i anlægget, er denne løsning fravalgt.  

Alternative placeringer af gyllebeholder 2 er vurderet. Vesthimmerlands Kommune har vurderet, 

at det pga. oversigtsforhold og en kommende cykelsti ikke er muligt at placere gyllebeholderen 

vest for 6. kostald i scenarie 1.  

Udvidelsen af kalvehytterne er valgt ud fra driftsmæssige hensyn, og for at udnytte den allerede 

støbte plads.  

0-alternativet er stort set lig med den eksisterende produktion. I alle virksomheder er der 

løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter markedsforholdene. Inden for 

landbrugserhvervet er det en realitet, at landmanden står over for faldende afregningspriser i 

forhold til inflationen samtidigt med, at omkostningerne stiger. Der skal således produceres et 

stadig stigende antal enheder for at overleve økonomisk. Derfor vil det være uundgåeligt, at 

produktionen løbende skal optimeres og udvides. Hvis produktionen ikke optimeres, smuldrer 

det økonomiske grundlag for virksomheden. Et konstant produktionsniveau er reelt en 

begyndende afvikling af produktionen med de personlige, samfundsmæssige og landskabelige 

konsekvenser, det giver. Samfundsmæssigt vil 0-alternativet derfor kunne betyde færre 

arbejdspladser dels på mejerierne, men også i de mindre lokale virksomheder (vognmænd, 

foderstoffer m.m.), og som følge af dette må det kunne forventes at samfundets 

indkomstdannelse mindskes. 
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15. Grænseoverskridende virkninger 
Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en 

anden stat finder ansøger ikke relevant. 

 



 

 

Bilag 1  - Anlægstegning 
  

N
 

Scenarie 1 



 

42 

 

 

  

N
 

Scenarie 2 



 

 

Bilag 2  - Oversigt over produktionsarealer 
 

  



 

44 

 

  



 

 

Bilag 3  - Beregning af produktionsarealer 
8-ÅRS DRIFT / NUDRIFT     

     

1. ungdyrsstald 
Sengestald m. fast gulv længde bredde areal (m2)  

Nordvest 33 8,5 280,5  

Nakkebomsareal   0  

I alt     281  

     
1. ungdyrsstald 
Sengestald m. fast drænet gulv længde bredde areal (m2)  

Nordøst 40,3 10,4 419,12  

Nakkebomsareal   0  

I alt     419  

     

1. ungdyrsstald 
Sengestald m. spalter (linespil) længde bredde areal (m2)  

Sydøst 53,4 12 640,8  

Midt 3,8 10 38  

Nakkebomsareal   0  

I alt     679  

     

1. ungdyrsstald 
Dybstrøelse længde bredde areal (m2)  

Kælvning 25 7,2 180  

Kalve 12 7 84  

Kalve 4,2 8,5 35,7  

I alt     300  

     

2. kostald 
Sengestald m. fast drænet gulv længde bredde areal (m2)  

Grundplan 53,6 5,4 289,44  

Nakkebomsareal 0 0,6 0  

I alt     289  

     

2. kostald 
Sengestald m. spalter (rundskyl) længde bredde areal (m2)  

Grundplan (u. foderbord) 53,6 13 696,8  

Overgang over foderbord 2 4,6 9,2  

Overgang over foderbord 2 4,6 9,2  

Gang, syd 13 1 -13  

I alt     702  

     

3. stald 
Dybstrøelse længde bredde areal (m2)  

Dybstrøelse, kalve 3,1 3,5 10,85  

Dybstrøelse, kalve 6,2 3,5 21,7  

i alt     33  

     

5. kalvehytter 
Dybstrøelse Antal længde bredde areal (m2) 

Dybstrøelse 10 1,8 3,8 68,4 

Dybstrøelse 4 2 6,4 51,2 

i alt       120 
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4. kalvehytter 
Dybstrøelse Antal længde bredde areal (m2) 

Dybstrøelse 18 1,8 3,8 123,12 

i alt       123 

 

SCENARIE 1 
ANSØGT DRIFT    

    

1. ungdyrsstald 
Sengestald m. spalter (linespil) Areal som i 8-års /nudrift. Ændres til flexgruppe. 

2. kostald 
Sengestald m. fast drænet gulv Areal som i 8-års /nudrift. Ændres til flexgruppe. 

2. kostald 
Sengestald m. spalter (rundskyl) Areal som i 8-års /nudrift. Ændres til flexgruppe. 

3. dybstrøelse 
Dybstrøelse Areal som i 8-års /nudrift. Ændres til flexgruppe. 

    

1. ungdyrsstald 
Sengestald m. fast drænet gulv længde bredde areal (m2) 

Nordøst 40,3 10,4 419,12 

Nakkebomsareal   0 

I alt     419 

    

1. ungdyrsstald 
Dybstrøelse længde bredde areal (m2) 

Nordvest (tidl. fast gulv) 33 8,5 280,5 

Sydvest 57,5 7,2 414 

Ekstra bred, midt 4 1,5 6 

I alt     701 

    

5. kalvehytter 
Dybstrøelse længde bredde areal (m2) 

Dybstrøelse 44 10 440 

i alt     440 

    

7. dybstrøelsesstald (ny) 
Dybstrøelse længde bredde areal (m2) 

Dybstrøelse 28,5 17,7 504,45 

Ædeplads, vest 28,5 4 114 

I alt     618 

    

6. kostald (ny) 
Sengestald m. fast drænet gulv længde bredde areal (m2) 

Sengestald 90 30 2700 

Nakkebomsareal   -400 

I alt     2300 
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SCENARIE 2 
ANSØGT DRIFT    

    

1. ungdyrsstald 
Sengestald m. spalter (linespil) Areal som i 8-års /nudrift. Ændres til flexgruppe. 

2. kostald 
Sengestald m. fast drænet gulv Areal som i 8-års /nudrift. Ændres til flexgruppe. 

2. kostald 
Sengestald m. spalter (rundskyl) Areal som i 8-års /nudrift. Ændres til flexgruppe. 

3. dybstrøelse 
Dybstrøelse Areal som i 8-års /nudrift. Ændres til flexgruppe. 

    

1. ungdyrsstald 
Sengestald m. fast drænet gulv længde bredde areal (m2) 

Nordøst 40,3 10,4 419,12 

Nakkebomsareal   0 

I alt     419 

    

1. ungdyrsstald 
Dybstrøelse længde bredde areal (m2) 

Nordvest (tidl. fast gulv) 33 8,5 280,5 

Sydvest 57,5 7,2 414 

Ekstra bred, midt 4 1,5 6 

I alt     701 

    

5. kalvehytter 
Dybstrøelse længde bredde areal (m2) 

Dybstrøelse 44 10 440 

i alt     440 

    

7. malkecenter (ny) 
Dybstrøelse længde bredde areal (m2) 

Dybstrøelse   200 

I alt     200 

    

6. kostald (ny) 
Sengestald m. fast drænet gulv længde bredde areal (m2) 

Sengestald 90 30 2700 

Nakkebomsareal   -400 

I alt     2300 

 

 


	Datablad
	1. Ikke teknisk resumé
	Scenarie 1 (skema 220902):
	Scenarie 2 (skema 222253):
	Scenarie 0 (skema 222353):
	1.1. Biaktiviteter
	1.2. IE-brug

	2. Indretning og drift af anlæg
	Scenarie 1 (skema 220902)
	Scenarie 2 (skema 222253)
	Scenarie 0 (skema 222353)
	2.1.1. Produktionsareal, staldsystem og dyretype
	8-års drift
	Nudrift
	Ansøgt drift

	2.1.2. Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

	3. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde
	Scenarie 1 (skema 220902)
	Scenarie 2 (skema 222253)
	Fælles for de to scenarier
	Scenarie 0 (skema 222353)
	3.1. Erhvervsmæssig nødvendighed

	4. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug
	5. Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed
	5.1. Landskabs- og planmæssige forhold
	Landskab og landskabsvurdering
	Forhold til Kommuneplan
	Bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder, kulturarvsarealer
	Habitat- og fuglebeskyttelsesområder
	Vurdering af landskabs- og planmæssige forhold

	5.2. Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8)
	Ansøgning om dispensation for afstand til beboelse på samme ejendom fra 1. ungdyrsstald (scenarie 1 og 2)


	6. Ammoniakemission
	6.1.1. Ammoniakdeposition til naturområder
	Kategori 1 natur
	Alle scenarier:

	Kategori 2 natur
	Alle scenarier:

	Kategori 3 natur
	Scenarie 1:
	Scenarie 2:
	Scenarie 0:

	Øvrig vejledende registreret §3 natur
	Alle scenarier:

	Bilag IV-arter
	Vurdering af ammoniakdeposition til naturområder


	7. Lugtemission
	Vurdering af lugtgener for omboende
	7.1. Begrænsning af ammoniakemission (BAT)
	Vurdering af BAT – ammoniakemission


	8. Øvrige emissioner og genepåvirkninger
	8.1. Støj
	Vurdering af støjgener

	8.2. Støv
	Vurdering af støvgener

	8.3. Rystelser
	Vurdering af gener fra rystelser

	8.4. Lys
	Vurdering af lyspåvirkninger

	8.5. Skadedyr
	Vurdering af skadedyr

	8.6. Transporter
	Vurdering af transporter


	9. Reststoffer, affald og naturressourcer
	9.1. Døde dyr
	9.2. Affald
	9.3. Olie- og kemikalieforbrug
	Olieforbrug
	Kemikalieforbrug

	9.4. Energiforbrug
	Vurdering af energiforbrug

	9.5. Vandforbrug
	Spildevand
	Vurdering af vandforbrug og påvirkning af vandressourcen


	10. Risici for større ulykker eller katastrofer
	11. Egenkontrol
	12. Påvirkning af jordarealer og jordbund
	13. Andet om befolkningen og menneskers sundhed
	14. Alternative løsninger
	15. Grænseoverskridende virkninger
	Bilag 1  - Anlægstegning
	Bilag 2  - Oversigt over produktionsarealer
	Bilag 3  - Beregning af produktionsarealer

