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Resumé 
Vejle Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på Risbankevej 65, 7323 

Give. Tilladelsen gør det muligt at etablere en økologisk ægproduktion på ejendommen. 

Anlægget, der kan opføres, vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens 

drift som landbrugsejendom. Der er taget hensyn til, at anlægget ikke placeres i tilknytning til 

eksisterende bygninger. 

Miljøtilladelsen giver lov til følgende: 

 Etablering af 5.748 m² produktionsareal1. 

 Et dyrehold, som består af økologisk æglæggende høns til konsum. 

 Opførelse af en 4.248 m² staldbygning inklusiv pakkeri, stalden indeholder 5.748 m² 

produktionsareal. Der opføres 2 fodersiloer og en amerikanersilo til korn samt et befæstet 

areal til containere med fast gødning.  

 Placering af stald og øvrige anlæg ses i bilag 1.  

 

For at overholde kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT) er der stillet 

vilkår om anvendelse af gødningsbånd med udmugning 3 gange om ugen. BAT vurderes at 

være anvendt i tilstrækkeligt omfang. 

For at varetage landskabelige hensyn er der stillet vilkår om materialer, der benyttes til 

staldbygning og om etablering af beplantning. 

Lugtgenerne er vurderet i forhold til de naboer, som fremgår af bilag 2. Kravene til 

lugtemission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt. 

 

1. Afgørelse 

 

Vejle Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på Risbankevej 65, 7323 

Give efter husdyrbruglovens2 § 16 b. Miljøtilladelsen meddeles til Axel Månsson Ejendomme 

ApS, CVR.nr. 28691815. Miljøtilladelsen omfatter husdyrbruget, som etableres med følgende 

bygninger/anlæg: 

 
1 Definitionen på et produktionsareal er et areal i fast placerede husdyranlæg (stalde), hvorpå dyrene kan opholde sig 
og har mulighed for gødningsafsætning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. 
 
2 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer.  
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 Der opføres en ny staldbygning på ca. 4.248 m² med et produktionsareal på 5.748 m². Se 

placering i bilag 1.   

 Der opføres 2 fodersiloer på max. 56 m³ samt en amerikanersilo på 775 m³. Siloerne er 

max. 12 m høje. Se placering i bilag 1. 

 Der etableres en støbt plads til placering af 2 containere på hver 15 m². Se placering i bilag 

1.  

 På husdyrbruget må holdes æglæggende høns i det staldsystem, som fremgår af vilkår nr. 

1.  

 

Miljøtilladelsen er meddelt på en række vilkår, som ses nedenfor. Desuden er der i 

sagsbehandlingen anvendt: 

 oplysninger i ansøgningen indsendt via husdyrgodkendelse.dk 

 den miljøtekniske beskrivelse indsendt af ansøger og 

 supplerende oplysninger i forbindelse med sagen. 

 

Disse oplysninger er forudsætninger for afgørelsen og skal derfor ligeledes overholdes. 
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2. Vilkår 
 

2.1 Stalde og opbevaringsanlæg 

1. Stalden må have den størrelse og skal være indrettet med det staldsystem og den 

miljøteknologi, som fremgår af følgende tabel: 

 

Stald 

afsnit 

Ny? Dyretype ved 

udstedelsen af 

miljøgodkendelsen 

Staldsystem og teknologi Staldareal 

(m²) 

Produktions-

areal (m2) 

Stald 15-16 

Stald+ 

veranda 

Redeareal 

Ja Høner, konsumæg, 

økologiske 

Fleretagesystem med 

bånd, 3 gange ugentlig 

tømning 

4.248  

5.301 

 

447 

I alt 5.748 

 

 

2. Opbevaringsanlæg må have de størrelser og skal være udstyret med den miljøteknologi, 

som fremgår af følgende tabel: 

 

Opbevarings-

anlæg nr. 

Ny? Type Miljøteknologi Overflade-

areal (m2) 

Kapacitet 

(m3) 

1 Ja Container på støbt 

plads 

Ingen 15 25 

2 Ja Container på støbt 

plads 

Ingen 15 25 

 

3. Der kan opføres ny hønsestald på ca. 4.248 m², ca. 36 x 118 meter med en kiphøjde på 

ca. 8 meter, som angivet på situationsplan i bilag 1.  

 

4. Der kan opføres en støbt plads til opbevaring af 2 containere på hver 15 m².  

 
5. Der kan opføres 2 fodersiloer på max. 56 m³ og en amerikanersilo på 775 m³ alle med en 

højde på max 12 m, som angivet på situationsplan i bilag 1. 
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6. Dræn, der ligger tættere end 15 m fra stald, og containerplads til fast gødning, skal 

omlægges/fjernes, så der holdes en afstand på 15 m. 

 

7. Udformning, arkitektur og materialevalg for hønsestalden skal være i overensstemmelse 

med beskrivelserne i ansøgningsmaterialet. Stalden skal opføres med mørke/gråtonede 

tagflader uden refleksion.  

 

8. Gødningsbånd og transportsystem skal være sat ind, inden stalden tages i brug. 

 

9. Gødningsbånd skal tømmes mindst 3 gange ugentligt med et interval på 2-3 dage. 

 

10. Etagesystem, gødningsbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse 

med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. 

 
11. Der skal føres logbog, hvori følgende registreres: tidspunktet for tømning af 

gødningsbånd (start- og sluttidspunkt), enhver form for driftsstop med angivelse af årsag 

og varighed. Logbogen skal opbevares i mindst fem år på husdyrbruget og forevises på 

tilsynsmyndighedens forlangende. 

 
12. Opbevaring af fast husdyrgødning på ejendommen skal ske i lukkede containere på dertil 

indrettet støbt plads med afløb til opsamlingstank. 

 
13. Der skal opnås separat tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til afledning af spildevand 

samt tag- og overfladevand. 

 
14. Hønsegården skal beplantes med træer og buske svarende til økologireglerne herfor. Det 

svarer p.t. til, at minimum 50 % af arealet skal være dækket med træer og buske. 

Vegetationen skal være fordelt over hele hønsegården. Beplantningen skal være plantet 

senest ét år efter at hønsestalden er opført. Hønsegården skal stedse have et 

plantedække.  

 
15. Der skal opnås tilladelse efter vejlovgivningen til vejadgange til Hesselbjergvej og 

Risbankevej, se bilag 1a. 
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2.2 Drift i øvrigt 

16. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne3 må ikke overstige følgende 

værdier målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomheden skal efter anmodning fra kommunen ved en støjmåling dokumentere, at 

vilkår om støj er overholdt. Målingerne skal foretages i overensstemmelse med den til 

enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer på området. Tilsynsmyndigheden kan 

maksimalt kræve målinger en gang årligt. 

17. Virksomhedens olie- og kemikalieoplag, herunder affald, skal til enhver tid opbevares 

indendørs i tæt emballage på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, 

overfladevand eller grundvand.  

 

18. Ved behov skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Bekæmpelse 

skal desuden foretages på kommunens forlangende. 

 
19. Ved husdyrbrugets eventuelle ophør skal stald m.v. rengøres og alle lagre af 

husdyrgødning, foder, affald og lignende bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. 

 
20. Ved husdyrbrugets eventuelle ophør skal gødningsopbevaringsanlæg samt siloer, som 

ikke længere anvendes til jordbrugsmæssige formål, fjernes. 

  

 
3 Støjbidraget måles bortset fra maksimalværdien som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) jf. 
Vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder. Tallene i parentes angiver referencetiden inden for den 
pågældende periode. 
 

Mandag-fredag

kl. 07-18 (8 timer)

Lørdag

kl. 07-14 (7 timer)

Alle dage

kl. 18-22 (1 time)

Lørdag

kl. 14-18 (4 timer)

Søn- og helligdag

kl. 07-18 (8 timer)

Alle dage

kl. 22-07 (½ time)

Alle dage

kl. 22-07

Maksimal værdi

55 db (A) 45 db (A) 40 db (A) 55 db (A)
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3. Vurdering 

3.1 Overordnet om det ansøgte 

Axel Månsson Ejendomme ApS har den 22. maj 2020 søgt om miljøtilladelse til at etablere et 

husdyrbrug på landbrugsejendommen matr.nr. 3 a m.fl. Svindbæk By, Thyregod. Anlægget 

placeres på adressen Risbankevej 65 7323 Give. Der søges om at etablere en økologisk 

ægproduktion med plads til 30.000 hønepladser i en ny staldbygning.  

Husdyrbruget har færre end 40.000 stipladser til fjerkræ og har efter anvendelse af 

ammoniakreducerende tiltag en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH3-N/år. Derfor 

er husdyrbruget ikke et IE-brug og der skal derfor træffes afgørelse efter husdyrbruglovens § 

16 b. 

Landbrugsejendommen har nogle driftsbygninger samt en bolig, som ligger på Vejlevej 278. 

Driftsbygningerne ligger på en mindre parcel mellem motorvejen til Herning og Vejlevej. Der er 

ikke husdyrproduktion på ejendommen i dag. Driftsbygningerne anvendes til maskinhus og 

løglager.  

Husdyrbruget består af et økologisk hønsehold og der skal være adgang til hønsegård hele 

vejen rundt om stalden. Et hønsehold på 30.000 hønepladser kræver ifølge økologireglerne en 

hønsegård på 12 ha, idet der skal være minimum 1,2 ha hønsegård for hver 3.000 dyr. 

Placering ses i bilag 6. 

Staldbygningen inklusiv pakkeri bliver på ca. 4.248 m². Staldsystemet er et fler-etagesystem. 

Stalden forsynes med veranda som værn og overgang til hønsegård. Veranda har fast gulv, 

som forsynes med strøelse. 

Miljøtilladelsen vil fremover blive udnyttet af virksomheden AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS 

med CVR.nr. 34898774.  

3.2. Bygninger og anlæg 

I bilag 1 ses en sitationsplan over husdyrbruget med stald og opbevaringsanlæg til 

husdyrgødning og fodersiloer. 

Der er stillet vilkår om størrelse af produktionsareal (vilkår nr. 1) og opbevaringsanlæg (vilkår 

nr. 2) på husdyrbruget. Vilkårene giver også oversigt over anlæggenes tekniske data.  

Produktionsarealet består af betongulv i stald, betongulv i veranda og det plastikgulv, som 

findes i selve etageanlægget. Se snit af stald i bilag 2. Produktionsarealet er på 5.748 m², 

heraf udgør redekasserne 447 m². Hylder ved redekasser indgår ikke som produktionsareal, 

idet evt. gødning fjernes løbende.  
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10 % af gødningen forventes afsat i hønsegården. Efter økologireglerne vil der være perioder 

af året, hvor dele af hønsegården ikke benyttes, så vegetationen på arealet kan vokse igen. 

Vurdering 

Vejle Kommune vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af grundvandsinteresser 

eller overfladevand som følge af projektet. Anlægget placeres i område med almindelige 

drikkevandsinteresser. Afstanden fra staldanlæg til nærmeste boring er over 100 meter. 

Tilførslen af næringsstoffer til grundvand og overfladevand forventes at blive reduceret, i 

forhold til almindelig markdrift. Endvidere vurderes overfladevand ikke at blive påvirket i 

væsentlig grad, da dræn vil blive omlagt. 

Området, hvor det nye anlæg placeres, er ikke lavbundsareal. 

Afstandskrav 

Husdyrbrugslovens §§ 6 og 8 indeholder en række generelle afstandskrav, som gælder for 

etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg og opbevaringsanlæg. I den følgende tabel 

er disse krav vist og sammenholdt med de faktiske afstande. Afstandskravene vurderes at 

være overholdt. 

 

 
Afstandskrav 

(m) 

Afstand 

(m) 

Byzone/sommerhusområde 4 50 1.100 

Lokalplanlagt landzone 5 50 > 1.000 

Nabobeboelse 50 220 

Anlæg til ikke almene vandforsyning 25 162 

Anlæg til almen vandforsyning 50 > 50 

Vandløb, dræn og søer 15 > 15 

Offentlig vej og privat fællesvej 15 105 

Levnedsmiddelfabrik 25 > 25 

Beboelse på samme ejendom 15 > 15 

Naboskel 30 > 30 

 
4 Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. 
 
5 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 lignende 
 

9



 10 

 

Der er ca. 80 m fra oplag af husdyrgødning (lukket container på plads) til nærmeste åbne 

grøft. Der er ingen risiko for forurening fra oplag af fast gødning pga. afstanden. 

I det omfang, der er dræn nærmere end 15 m fra staldanlæg og den støbte plads til container 

, skal disse dræn omlægges. Vilkår er sat vedrørende dette. 

Gødningsopbevaring og –håndtering 

I vilkår nr. 2 ses en oversigt over husdyrbrugets opbevaringsanlæg til husdyrgødning. 

Placering af opbevaringsanlægget ses på bilag nr. 1. 

Husdyrgødningen fra ægproduktionen består af dybstrøelse og fast gødning. Ifølge normtal for 

staldsystemet afsættes 10 % af gødningen i hønsegården. Gødningsproduktionen fra 

besætningen i den periode, hvor hønsene er på stald, er beregnet til 810 m³ årligt. Af denne 

mængde er ca. 134 m³ dybstrøelse, mens 676 m³ er fast møg. 

Den faste hønsegødning under etager og slats fjernes 3 gange ugentlig via gødningsbånd og 

transporteres direkte til lukkede containere på den støbte plads. Containerne tømmes ca. 1 

gang om ugen og transporteres til biogasanlæg. 

Dybstrøelsen fjernes løbende og afsættes direkte til biogasanlæg. Mellem hver rotation er der 

en tomgangsperiode på 1-3 uger. 

Der produceres ikke gylle fra husdyrbruget. 

Opbevaringskapaciteten i containerne er 2 gange 25 m³. Containerne er placeret på en 

betonplads med afløb svarende til en møddingsplads. 

Ifølge ansøgningen køres al fast husdyrgødning til biogasanlæg løbende. Kravene til 

opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11 er 

således overholdt. 

Det er Vejle Kommunes vurdering, at dette er tilstrækkeligt til at sikre forsvarlig opbevaring og 

håndtering af flydende og fast husdyrgødning uden væsentlig miljørisiko, herunder risiko for 

udsivning af næringsstoffer til grundvand, overfladevand og tør natur. 

Foderopbevaring 

Hønsefoder (pelleteret færdigfoder eller koncentrat) opbevares i 2 fodersiloer på hver 40 m³. 

Desuden opbevares korn til 1 års forbrug i en amerikanersilo. Det er kommunens vurdering, at 

opbevaring af foder ikke medfører risisko for væsentlig påvirkning af miljøet. 

Spildevand 
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Vaskevand og procesvand fra stald og servicebygning samles i en opsamlingstank på 45 m³. 

Vandet udsprinkles. Toilet tilsluttes en trixtank med forbindelse til nedsivningsanlæg. 

Overfladevand og tagvand ledes til  forsinkelsesbassing med afledning til Brande Å.  

Der stilles vilkår om, at der skal opnås separat tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til 

afledning af spildevand samt tag- og overfladevand. Der er opnået tilladelse til 

forsinkelsesbassin og afledning til Brande Å.  

Det er ud fra ovenstående kommunens vurdering, at spildevand håndteres, så der ikke er 

risiko for en væsentlig miljøpåvirkning af overfladevand, grundvand eller tør natur. 

3.3. Ammoniak 

Den samlede årlige ammoniakemission fra husdyrbruget (totalemissionen) er beregnet til 

2.217,7 kg N. Merdepositionen fra anlægget er her lig med totaldepositionen, idet der ikke 

tidligere har været husdyrproduktion på ejendommen. Emissionen fra staldanlægget er 

reduceret som følge af, at der er hyppig udmugning med gødningsbånd. Dette har reduceret 

emissionen med 36 %. Der er stillet vilkår om tømning af gødningsbånd minimum 3 gange om 

ugen. 

Beskyttelsen af naturen med dens naturtyper og arter, ligger i flere regler i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen6, som skal overholdes hver for sig: 

 Beskyttelsen af kategori 1-natur (ammoniakfølsom natur i Natura 2000-områder). Hvis der 

er kategori 1-natur i nærheden af husdyrbruget, må den årlige deposition af ammoniak i 

naturområdet højst udgøre 0,2, 0,4 eller 0,7 kg pr ha, afhængigt af om der ligger andre 

husdyrbrug inden for 2,5 km radius7. 

 

 Beskyttelsen af kategori 2-natur (følsom natur af en vis størrelse uden for Natura 2000-

områder). Den årlige deposition af ammoniak må her højst udgøre 1,0 kg pr ha. 

 

 Beskyttelsen af kategori 3-natur (lokal, regional og anden følsom natur, herunder 

ammoniakfølsom skov og natur beskyttet efter § 38). Her er der ingen faste regler, men 

 
6 Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse af husdyrbrug. 
 
7 Fastlægningen af, hvilke naturtyper der omfattes af kategori 1 og 2 følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 
7, stk. 1 og 2, samt bilag 3, afsnit D. 
 
8 Lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 
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kommunen foretager i stedet en faglig vurdering af betydningen for den pågældende natur 

af den beregnede merdeposition af ammoniak9. 

 

 Beskyttelsen af sjældne arter, dette er de truede arter, som er optaget på 

habitatdirektivets bilag IV samt arter som er truede efter danske regler (rødlistearter).  

 

Desuden kan kravet om anvendelse af BAT-teknologi også medføre krav om begrænsning i 

udledningen af ammoniak, se afsnit om BAT nedenfor. 

 

Kategori 1-natur  

De nærmeste Natura 2000-områder hedder nr. 70 Mose ved Karstoft Å samt nr. 76 Store 

Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del. Den nærmeste 

ammoniakfølsomme naturtype ligger i Natura 2000-område nr. 70 og er en nedbrudt højmose 

og hængesæk. Naturområdet ligger 6 km fra anlægget.  

I så stor afstand viser beregningerne en årlig deposition af ammoniak på 0,0 kg pr ha. En så 

lav deposition vurderes ikke at kunne have nogen effekt på ammoniakfølsom natur inden for 

Natura 2000-området eller de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget. 

Kategori 2-natur 

Nærmeste kategori 2-natur er en hede, som ligger 2,7 km sydvest for anlægget. Se kort i bilag 

4. 

Den tilladte mængde ammoniak fra husdyrbruget, som må deponeres på kategori 2-natur, er 

som nævnt 1,0 kg pr ha pr år. Det er beregnet, at den årlige deposition af ammoniak fra 

husdyrbruget i den pågældende naturtype vil være 0,0 kg pr ha. Det konstateres derfor, at 

reglerne for beskyttelse af kategori 2-natur er overholdt. 

Kategori 3-natur  

For kategori 3-natur skal kommunen efter § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vurdere, 

om merdepositionen af ammoniak fra husdyrbruget kan have væsentlig indvirkning på 

naturområdet. Merdepositionen skal forstås som forskellen mellem totaldepositionen fra 

 
9 For kategori 3-natur er det merdepositionen, som skal vurderes. For kategori 1- og 2-natur vurderes der ud fra 
totaldepositionen. 
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husdyrbruget i ansøgt drift og totaldepositionen fra husdyrbruget i driften før 

udvidelsen/ændringen (såkaldt nudrift).  

For at inddrage tidligere udvidelser skal merdepositionen også beregnes som forskellen mellem 

depositionerne i ansøgt drift og driften for 8 år siden.  

I tabellen nedenfor ses beregnet merdeposition af ammoniak i kategori 3- naturområder 

omkring husdyrbruget (se kort i bilag 4).  

 

Beregnet 

merdeposition  

Bag-

grunds-

belastning Ift. 8 

årsdrift 

Ift. 

nudrift 

Tåle-

grænse  

Nr. Afstand fra 

husdyrbruget 

(m) 

Retning fra 

husdyrbruget 

Naturtype 

(kg NH3-N pr. ha pr. år) 

1 428 nord mose 13,4 0,5 0,5 5-30 

2 623 nord mose 13,4 0,3 0,3 5-30 

3 570 øst mose og sø 13,4 0,2 0,2 5-30 

4 566 nord 

potentiel 

ammoniakfølsom 

skov 

13,4 0,3 

0,3 

10-20 

5 1.662 sydvest 

mose og potentiel 

ammoniakfølsom 

skov 

13,4 0,0 

0,0 

5-30 

6 1.742 sydvest mose 13,4 0,0 0,0 5-30 

7 410 øst sø 13,4 0,5 0,5 10-20 

8 490 øst sø 13,4 0,2 0,2 10-20 

 

Der er ikke registreret sjældne arter eller Bilag IV-arter i tilknytning til naturtyperne. 

Det fremgår af § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der ikke kan stilles krav om, at 

merdepositionen bringes ned under 1,0 kg ammoniak pr. ha pr. år. Idet merdepositionen er 

mindre end 1,0 kg/år i alle naturpunkter, er kravet til kategori 3-natur overholdt. 

Det er kommunens vurdering, at ammoniakemissionen fra anlægget ikke vil medføre 

tilstandsændringer af beskyttet natur eller forringelse af levesteder for eller forekomster af 

sjældne arter. 

3.4. Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

I en tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven skal ansøger redegøre for husdyrbrugets valg af 

bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakemissionen, hvis 

husdyrbrugets ammoniakemission er større end 750 kg N/år. 
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I ansøgningen er der beregnet et BAT-krav for hele husdyrbruget på 8.706 kg pr år. Dette er 

udregnet ud fra BAT-krav for nye staldafsnit10, som for det valgte staldsystem er 1,5 kg N/m² 

produktionsareal. Produktionsarealet er i alt på 5.748 m². Dertil kommer ammoniakemissionen 

fra opbevaringslagre, som er på 84 kg N/år, idet BAT-kravet til containere på støbt plads er 

den samme som den beregnede ammoniakemission fra lagrene. Dette er den maksimale 

emisssion, som husdyrbruget (stald og lager) må påvirke omgivelserne med. 

Dette skal sammenlignes med den aktuelle emission i den ansøgte drift, der som allerede 

nævnt udgør 2.217,7 kg om året. Beregningen er lavet ud fra de husdyrtekniske data om 

bedriften, som ansøger selv har tastet ind i sin ansøgning, og som fremgår af vilkår nr. 1 og 2. 

I beregningen indgår også anvendelsen af den miljøteknologi, som ansøger også har indtastet. 

Ansøger har valgt et volieresystem med udmugning 3 gange om ugen ved hjælp af 

gødningsbånd til lukket lagring. Der er udarbejdet teknologiblad for gødningsbånd til 

æglæggende høns og der kan opnås en reduktion på 36 % ved 3 ugentlige udmugninger 

sammenlignet med 1 ugentlig udmugning. Teknologien er midlertidigt optaget på 

Teknologilisten efter særlig aftale med Miljøstyrelsen. 

BAT-kravet for emission af ammoniak er således overholdt. Der er sat vilkår om anvendelse af 

ammoniakreducerende virkemidler. 

Samlet vurdering 

Det er kommunens vurdering, at der er redegjort tilstrækkeligt for anvendelse af BAT. Der er 

stillet vilkår om staldsystem.  

 

3.5. Lugt 

Ifølge § 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der ud fra atmosfæriske modeller for 

spredning af lugt fra husdyrproduktioner beregnes, hvor langt der skal være til de 

omkringboende, for at lugtgenerne for produktionen for disse omkringboende forbliver inden 

for rimelighedens grænser efter udvidelsen/ændringen af husdyrbruget. Rimelighedens 

grænser er derefter specificeret ud for tre grupper af omkringboende: enkelt-boliger (hvortil 

lugtgeneafstandskravene er mildest), samlet bebyggelse (middel) og 

byzone/sommerhusområde (skrappest).  

 
10 BAT-krav for nye staldafsnit fremgår af bilag 3, pkt. A tabel 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Her er brugt 
BAT-niveau 1, idet BAT-niveau 2 for det valgte staldsystem alene gælder for IE-husdyrbrug, dvs. produktioner med 
flere end 40.000 stipladser.  
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Vejle Kommune har beregnet lugtgeneafstand for hver kategori og har sammenlignet tallene 

med den fysiske afstand til de omkringboende, som er tættest på i hver af de tre kategorier. 

Den følgende tabel viser resultaterne. En stjerne ved et tal i kolonnen ”Fysisk afstand” viser, at 

den fysiske afstand er stor nok, og at lugtreglerne for den pågældende kategori er overholdt. 

 

Nabokategori Nærmeste nabo Lugtgeneafstand Fysisk afstand 

Byzone mv. 11 Svindbæk 273,4 m 1.075 m * 

Samlet bebyggelse(her boliger i byzone) Brande 

 

153,7m 3.960 m * 

Enkelt bolig (uden landbrugspligt) Hesselbjergvej 6 86,4 m  221 m * 

  

Det kan konkluderes af tabellen, at lugtreglerne i § 31 er overholdt for alle tre kategorier af 

naboer. 

 

3.6. Lys, støj, rystelser, støv, skadedyr og transport 

Belysning 

Der er udendørs belysning ved porte og døre på anlægget. Der er ikke opsat lys i 

hønsegården.  Der er ikke lysplader i taget på stalden. Det er kommunens vurdering, at der på 

baggrund af afstanden til omboende ikke vil være væsentlige gener fra belysning. 

Støj 

Støjkilderne fra produktionen vil være støj fra transport til og fra ejendommen, støj fra 

ventilation samt støj fra kommpressor tilknyttet servicebygning i stald. Kompressoren er 

støjdæmpet. Der vil forekomme støj ved indblæsning af foder. Siloerne er placeret på den 

sydlige side af bygningen, væk fra nærmeste nabo.  

Kommunen har vurderet, at de omboende kan sikres mod væsentlige støjgener ved at stille 

vilkår om overholdelse af konkrete støjgrænser samt vilkår om, at der skal foretages målinger, 

såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de 

fastsatte grænser. 

Rystelser og lavfrekvent støj 

 
11 Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. 
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Rystelser kan i visse tilfælde være til gene fra en virksomhed eller landbrug, afhængigt af, 

hvilke aktiviteter, der foretages, samt afstanden til de omkringboende naboer. For det 

konkrete husdyrbrug er der ikke oplyst om aktiviteter, som i særlig grad skulle frembringe 

vibrationer, rystelser eller lavfrekvent støj. Da der er relativ stor afstand til naboer, er det 

kommunens vurdering, at der ikke er risiko for væsentlige gener i den forbindelse. 

Støv 

Kilder til støv vil være aflæsning af foder samt støv fra transporter til anlægget. Herudover kan 

der være støv fra ventilationsafkast. Foderopbevaring og – udfodring sker gennem et lukket 

system. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke 

vil være risiko for væsentlige støvgener. 

Skadedyr 

Der er stillet vilkår om effektiv fluebekæmpelse. Det er Vejle Kommunes vurdering, at der med 

de i ansøgningen angivne forhold og de stillede vilkår ikke er væsentlig risiko for gener fra 

skadedyr. 

 

Transport 

Vejle Kommune har vurderet den trafikale belastning for omgivelserne og de gener, der er 

forbundet med transport i forbindelse med driften af husdyrbruget.  

Antallet af transporter til og fra ejendommen fremgår af den miljøtekniske beskrivelse. Der vil 

som følge af etablering af ægproduktionen på ejendommen være 370 transporter til og fra 

ejendommen.  

Der benyttes 2 adgange til ejendommen.  Foder, æg-afhentning, grovfoder og medarbejdere 

vil benytte adgangen til Risbankevej, som er den ”rene” transportvej. Gødningstransport og 

DAKA vil anvende adgangen til Hesselbjergvej, som er ”gødningsvejen”. Dette er for at 

minimere smitterisiko. Begge adgange vil blive benyttet ved ind- og udsætning af høns i 

stalden. Æg hentes ca. hver 3. dag. Fast møg køres til biogasanlæg ca. 1 gang om ugen.  

Der er stillet vilkår om, at der skal søges tilladelse hos Vejle Kommune til de 2 vejadgange.  

Ud fra størrelsen af den trafikale belastning vurderes transporten til og fra anlægget ikke at 

ville medføre væsentlige øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet.  
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3.7. Affald, olie og kemikalier 

Affaldshåndtering er omfattet Vejle Kommunes affaldsregulativer. Som bilag til ansøgningen 

har ansøger indsendt en miljøteknisk redegørelse, hvori der er redegjort for husdyrbrugets 

affaldsfraktioner og håndtering af affald. Vejle Kommune vurderer herudfra, at opbevaring og 

håndtering af affald på husdyrbruget ikke vil være til gene for omkringboende og ikke vil 

medføre væsentlig forurening. 

Der opbevares ikke dieselolie på ejendommen. Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen.  

Ved holdskifte, når staldene rengøres, benyttes ikke kemikalier, men der tørrenses. Det vil 

sige, at der blæses, herefter fejes og og så vaskes der efter behov. 

Der vurderes ikke, at opbevaring af affald, olie og kemikalier vil medføre en væsentlig risiko 

for påvirkning af omgivelserne. 

3.8. Landskabelige hensyn 

Vejle Kommune har foretaget en vurdering af anlæggets placering og udformning i forhold til 

de landskabelige værdier og bevaringsværdige kulturmiljøer.  

Den nye stald bliver max. 8 m høj. I tilknytning til stalden opføres 2 fodersiloer, som bliver 

max. 12 m høje. Der etableres endvidere en amerikanersilo til årlig levering af korn til 

kyllingerne. Amerikanersiloen bliver max. 12 m høj. Siloen placeres syd for staldanlægget i en 

afstand af ca. 14 m fra stalden. 

12 ha af ejendommen indrettes til hønsegård. Hønsegården omgives af et 1,6 m højt 

trådhegn. Hønsegården deles op i 10 enkelte områder, som stråler ud fra stalden. Disse 

mindre områder er adskilt af et hegn. Hønsegården beplantes med træer og buske jævnt 

fordelt over alle 10 delområder. Der sås derudover græs i alle hønsegårde. Der vil blive en 

randbeplantning langs hele ydersiden af hønsegården. 

Det nye anlæg ligger 1,4 km nord for det bevaringsværdige landskab Rævling Slette, som er et 

fladt, naturpræget hede- og moseområde. Området strækker sig mod vest ind i 

nabokommunen Ikast-Brande. Det nærmeste kulturmiljøområde ligger i en afstand af 2,1 km 

sydøst for anlægget. Området er er sårbart over ændringer af bebyggelsesstruktur, veje, diger 

og omgivelser.  

Det ansøgte anlæg vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som 

landbrugsejendom. 

Vejle Kommune har foretaget en besigtigelse af området. Det er karakteriseret af forholdsvis 

store marker adskilt af tætte læhegn. Mod nord ligger Brande Å med mose- og engarealer 
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omkring. Langs Hesselbjergvej er der mindre skovområder. Anlægget vurderes at være synlig 

fra Hesselbjergvej og Risbankevej. Det kan ikke ses fra de nærliggende veje i Ikast-Brande 

kommune. Området er nogenlunde fladt med en svag stigning mod syd. 

Området er præget af mindre landbrugsejendomme. Nærmeste større husdyrbrug ligger i 

Ikast-Brande Kommune i en afstand af 1,4 km. 

Ejendommen ligger ikke inden for særlige økologiske forbindelsesområder eller potentielle 

naturområder. Derfor vurderes hønsegården ikke at påvirke dyre- og plantelivets 

spredningsmuligheder. 

Ejendommen ligger ikke inden for særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder eller 

Natura 2000-område. 

Ejendommens bygninger er ikke omfattet af beskyttelseshensyn i forhold til kirker, søer, åer, 

fortidsminder eller skove. 

Ejendommens bygninger ligger ikke i et fredet område. 

Der er ikke natur eller vandløb beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 på ejendommen. 

For at opnå, at byggeriet ikke påvirker landskabet i uheldig retning, er der stillet vilkår om 

brug af afdæmpede farver, som derfor ikke må være helt sorte eller helt hvide, tagflader skal 

være uden refleksion og om beplantning i omkringliggende hønsegård. Disse vilkår er 

begrundet i, at der er tale om en bygning, der på grund af omfanget, men ikke højden vil være 

iøjnefaldende i landskabet. 

Vejle Kommune har vurderet, at det normale udgangspunkt, hvorefter et nyt byggeri skal 

opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen kan fraviges i denne sag, 

da der er en særlig begrundelse herfor. På grund af den særlige driftsform, hvor der er behov 

for en hønsegård i forbindelse med stalden, så er det ikke muligt at udnytte evt. eksisterende 

bygninger på en ejendom.  

Vejle Kommune har lagt vægt på, at udflytningen sker af hensyn til den særlige driftsform, 

samt at der er taget hensyn til beskyttelsesinteresserne i det åbne land. Staldanlægget ligger 

ikke i et landskabeligt/geologisk værdifuldt område. Beskyttelsesniveauer for ammoniak og 

lugt er overholdt og der fastlægges vilkår om afskærmende beplantning og materialer. Det er 

Vejle Kommunes vurdering, at der med de stillede vilkår ikke vil ske en væsentlig påvirkning af 

landskabet eller kulturmiljøer som følge af opførelse af staldbygning og indretning af 

hønsegård. 
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3.11. Samlet vurdering 

Vejle Kommune har vurderet miljøbelastningen efter etablering af husdyrbruget på 

Risbankevej 65. Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige 

foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget samt at det 

ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelsen. Endvidere 

vurderer kommunen, at husdyrbruget med overholdelse af tilladelsens vilkår kan drives uden 

væsentlig indvirkning på miljøet. 
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Skema 219 320 

 

 

 

 

 

Bilag 3 – Anvendt anlæg og produktionsareal. 

 

 

Definition af produktions areal: 

 

Etageanlæg: 

Produktions areal = Nytteareal + veranda. 

 

Nytteareal (definition fra Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner): 

 

Areal tilgængelig hele døgnet for hønerne. Bredden minimum 30 cm, en hældning på højst 14 

grader og en frihøjde på minimum 45 cm. Redearealet indgår ikke i nyttearealet.  

 

 

I denne ansøgning er redearealet medtaget, da nyeste version af vejledning til Husdyrlov er 

uklar på dette punkt. 

 

 

 

Ny stald 15+16 
 

Etageanlæg, stald med 30.000 stipladser til æglæggende høner. Stalden skal forsynes med en veranda, 
det giver yderligere skrabeareal til hønerne og en overgang mellen stald og hønsegård.  
 
I økologisk ægprdouktion må der maksimalt være 6 høns pr m² nytteareal. Derfor er der behov for et 
nytteareal på mindst 5.000 m². Det areal skal være til rådighed hele døgnet. 
Der må være 3 niveauer incl gulv. Der ligger et tilbud på inventar til stalden. Tallene herfra er anvendt til 
beregning af staldens produktionsareal. 
 
Produktionsareal beregnes således for stald 15-16 (se bilag 3-1) 
- Gulvarealet 35,00 * 98,00 m = 3.430 m² incl veranda. 
- innerstald er 23,68 * 98,00  = 2.321 m² 
- ved inventarets ender medtages 2 m gulv under teknikken, 4 * 23,68 m = 95 m² 
- Veranda skal være 50 % af gulvareal i innerstald, 2*(5,70 *90,00) = 1.160 m² 
 

- Produktionsareal (nytteareal) gulv og veranda 3.430 + 95 = 3.576 m² 
- Produktionsareal (nytteareal) i etagerne ( fra tilbud ) 1.724,80 m² 

 
Det giver at nytteareal i etageanlægget på 5.300,8 m² 
Dertil kommer så et redeareal til 30.000 høner der må være 83,33 stk/m²= 360 m² i dette tilbud er der 
et redeareal på 67,16 høner pr m², i alt 446,72 m² 
Samlet produktionsareal for etageanlægget incl veranda 5.748 m² 
 
 
Gødningslagret udgøres af 2 containere på hver 15 m² overflade, samlet 30 m² 

 

 

Inventar i anlæg, her med Landmeco Combo. 

 

Nørreskov Bakke 28 
8600 Silkeborg 

 
Tlf. 8682 1666 

Fax. 8798 1666 
Regnskabskontoret@SHLRK.dk 

www.SHLRK.dk 
Silkeborg, d. 25. juni 2020 
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Figur 2. Teknisk tegning, tilbud på Combo etageanlæg. 

 

 

På næste figur er produktionsareal angivet med grønt. 

 
Figur 3. Produktionsareal i etageanlægget. 

Rede 

Slats med gødningsbånd under 
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1 

 

Risbankevej 65, 7323 Give  

AXEL MÅNSSON Ejendomme ApS 

 

Økologisk konsumægsproduktion i ny stald 

Skema 219320 i Husdyrgodkendelse.dk 

5.748 m² produktionsareal (heraf 447 m² rede) – 2.218 kg N/år 

30 m² produktionsareal til gødningsopbevaring 

 

 

Miljøteknisk beskrivelse og ejendommens 

egenskaber - tilladelse § 16b  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrikel 3l  Svindbæk By, Thyregod  
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2 

 

Datablad (A1, A2, A3, A4, A5, D3) 

Ansøger og ejer AXEL MÅNSSON Ejendomme  ApS 

Grarupvej 15 A 

7330 Brande 

Kontaktperson på miljøsagen: 

Janne Klausen (jak@maanssons.dk) 

 

Husdyrbrugets adresse Risbankevej 65 

7323 Give 

CVR-nummer 28691815 

CHR-nummer (ingen endnu – ny husdyrproduktion) 

Kommune Vejle kommune 

Ejendomsnummer 6300035103 

Matrikel-nr. Matrikel: 3l - Svindbæk By, Thyregod mf. 

Andre husdyrbrug 
drevet af ansøger 

 

 

 

 

 

Biaktiviteter 

 

Der er økologisk konsumægsproduktion 
produktion på følgende ejendomme. 

-Grarupvej 11, 7330 Brande 

-Thyregodvej 61, 7361 Ejstrupholm 

-Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm 

- Nr. Egsbjergvej 7, 7323 Give 

 

Ingen bi-aktiviteter i AXEL MÅNSSON Ejendomme ApS 

 

Ansøgningsskema 219320 – Scenarie 219433 

Konsulent (D3) Søhøjlandets Regnskabskontor 

Cvr: 27350755 

Niels Provstgård cand. Agro  

86821666 

Ansøgning indsendt 20/5-2020 
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Forord 

 

Miljøteknisk beskrivelse  

Denne rapport beskriver de miljømæssige konsekvenser ved det ansøgte projekt på Hesselbjergvej. 

Det ansøgte omfatter dyrehold i en ny stald til økologisk konsumægproduktion med et mindre 

gødningslager.  

Rapporten er en miljøteknisk beskrivelse og beskrivelse af anlægget. Rapporten behandler de 

potentielle væsentlige miljøpåvirkninger, i forbindelse med den ansøgte produktionen. 

Rapporten indeholder en beskrivelse af de sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som det 

ansøgte vurderes at medføre. Rapporten danner grundlaget for kommunens afgørelse om 

miljøtilladelse for ejendommen.  

 

 

Datablad (A1, A2, A3, A4, A5, D3) 2 

Forord 3 

1. Indledning 4 

2. Ikke-teknisk resume (D2, C1 og C3 for IE-brug) 4 

 Ikke-teknisk resumé af alternativer til teknologi og foranstaltninger (C3) og påtænkte foranstaltninger ved IE-

brugets ophør (D2) 6 

3. Husdyrbruget og det ansøgte 7 

 Indretning og drift af anlægget (B1, B5, D1a) 7 

 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2, D1a) 8 
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 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, D1b) 19 

3.8.1 Døde dyr (B8) 19 

3.8.2 Affald (B8) 19 

3.8.3 Olie- og kemikalier (B7 og B8) 20 

3.8.4 Energiforbrug (B8-(brugen af naturressoucer)) 20 

3.8.5 Vandforbrug (B8) 20 

 BAT-Ammoniakemission (B9, C2) 21 

 Grænseoverskridende virkninger (B10) 21 

 

Denne rapport er opdelt i 3 kapitler, der ses i indholdsfortegnelsen. 

 

1. Indledning  

Denne miljøtekniske beskrivelse er en udvidelse på Hesselbjergvej på ny placering. 

Stalden bygges på bar mark og er en placering af 4.235 m² stald, placeret 210 m syd for 

Hesselbjergvej 6.  I forbindelse med optimering af projektet er en alternativ placering 

undersøgt, og det er konkluderet at udnyttelsen af det areal der skal udlægges til hønsegård 

udnyttes bedst ved den valgte placering. Den valgte placering er desuden også valgt ud fra 

hensyn til natur, adgangsvej og naboer. 

 

 

2. Ikke-teknisk resume (D2, C1 og C3 for IE-brug) 

Nudrift og det ansøgte projekt  

 

På ejendommen Hesselbjergvej, 7323 Give, ansøges om en §16b tilladelse til etablering af 

en økologiske konsumægproduktion på arealet matr. 3L.  Der er ikke produktion på 

lokaliteten på nuværende tidspunkt.  

Stalden får ens udformning og samme dimensioner. Ca. 4.235 m2 i grundplan som en af 

staldene på Nr. Egensgårdvej 7. De stalde er fritliggende ca. 1,5 km nord for den ønskede 

placering til denne produktion.  

For at overholde økologireglerne anlægges 10 stk. hønsegårde a 1,2 ha, i alt 12 ha. Desuden 

en gødningsvej og en ny vej med forbindelse til Risbankevej. Der etableres en samletank til 

vaskevand, et bassin til forsinkelse af tagvand. Nedsivning af overfladevand ved stalden og 

et nedsivningsanlæg til sanitært vand og vaskevand fra daglig vask af servicebygningen. 

Alt gødningen afsættes til biogasanlæg. 

Konsekvenser for omboende, natur og miljø 
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Lugt 

Beregninger viser, at der vil ske en forøgelse af lugten der har jo ikke været 

husdyrproduktion tidligere. Nærmeste nabo Risbankevej 66 ligger 730 m syd øst og 

lugtgeneafstanden er 86,4 m. Kravene i lovgivningen om maksimal lugtpåvirkning af 

naboer, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Konsekvenszonen er 337 m 

Landskab 

Der er tale om et stærkt præget kulturlandskab med udpræget landbrugsproduktion. Området 

er fladt og med afvandingsgrøfter. Brande Å løber 500 m mod nord, med drænkanaler mod 

syd. Der er spredt småskove, overvejende med nåletræer. For området er den gennemgående 

karaktertræk de mange læhegn, placeret i markskel. Vest for byggefeltet er Ikast- Brande 

kommune. 

Omkring placeringen og på den østlige side af drænkanal med forbindelse til Brande Å er 

flere områder med fredskov, disse berøres ikke af projektet. Byggeparcel og hønsegård er 

ikke klassificeret jordbund. Jordbundskortet viser at der primært er fersk- og flyvesand og 

smeltevandsgrus i området. 

 

Påvirkning af natur 

Der er ingen påvirkning af særligsårbar natur fra det planlagte anlæg. Nord for den planlagte 

placering omkring Brand Å er en Naturlig tilgroet skov, mose og sø, med naturlig tilgroet 

lysåben areal. Området er udpeget som kategori 3 natur, og påvirkes med ekstra ammoniak 

fra den nye produktion.  

Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Det er ikke et IE-brug og derfor ingen krav til at anvende den bedste tilgængelige teknik i 

forhold til minimering af andre miljøbelastninger. I forhold til ammoniak emission anvendes 

en særlig staldtype, Etageanlæg, ved brug af etageanlæg er det muligt at udmuge 

husdyrgødningen hyppigt. Det kan reducere udledningen af ammoniak betydeligt.  

 

Hvad ansøger vil gøre for at imødegå disse påvirkninger. 

Natur 

I forhold til påvirkning af naturen med ammoniak er dette et nøgleområde for en 

økologiskproduktion. Alt det kvælstof der kan opsamles i gødningen, kommer planterne til 

gode. Tab af ammoniak skal således minimeres for at tilgodese både naturen og planterne. 

Lugt 

Ved at renholde produktionsområdet minimeres lugtgenerne, ligeledes er oplagringen af 

gødning reduceret til et minimum. Gødningen afhentes ugentlig og omsættes i et 

biogasanlæg. 

Energi 

Der anvendes både naturlig ventilation og mekanisk ventilation, dette reducerer 

energiforbruget. Der benyttes ikke energi til opvarmning af staldene. 
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For at sikre at ventilationen fungere så optimalt som muligt, rengøres denne ved hvert 

holdskifte.   

Vandforbrug 

Der anvendes vandtryksregulering på alle drikkenipler, dette reducerer vandspildet i 

staldene. Ved holdskifte anvendes primært tørrengøring af staldene, dette reducerer ligeledes 

vandforbruget til rengøring. 

Landskab 

Omkring stalden skal der anlægges hønsegårde. Der beplantes i hønsegårdene med både 

buske og træer. Beplantningen skal ifølge økologireglerne (Bekendtgørelse for Økologisk 

Jordbrug) dække hele hønsegårdens udstrækning og være ensartet fordelt. Beplantning 

tjener primært et dyrevelfærdsformål, men som afledt effekt virker beplantningen slørende 

af staldanlægget. 

Der er således en beskeden merpåvirkning af landskabet. 

 

 Ikke-teknisk resumé af alternativer til teknologi og 

foranstaltninger (C3) og påtænkte foranstaltninger ved IE-

brugets ophør (D2)  

Alternativer 

Alternativ placering 

En mulig placering af den ønskede stald på arealerne mere nordlig, men lige syd for 

motorvejen, er undersøgt. Der er ingen bygning på ejendommen som evt. kunne benyttes i 

forbindelse med stalden. Ved placering i tæt tilknytning andre bygninger kan der opstå 

problemer med at etableres hønsegårde der kan overholde kravene til udstrækning og 

størrelse. Det er et krav for at produktionen kan opnå økologisk autorisation. Den nordlige 

placering er fravalgt på baggrund af motorvej og arealets udformning. 

 

Alternativ teknologi 

Der findes ikke anerkendt teknologi der kan reducere ammoniakemissionen i samme grad 

som etageanlæg. På den baggrund er etageanlægget eneste aktive tilvalg. Der findes 

syrerensere til rensning af ventilationsluften fra stalde. Dog er det et krav at staldene ikke 

har naturlig ventilation for at opnå tilstrækkelig effekt. Da økologiske høns har frit adgang 

til hønsegården hver dag via den fulde staldelængde på begge sider af staldene, kan 

syrerensere ikke anvendes i produktionen.  

 

Ophør 

Ved ophør af produktionen rengøres begge stalde inkl. gødningsfaciliteter. Fodersiloer 

tømmes og rengøres. Servicerum rengøres ligeledes.  
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3. Husdyrbruget og det ansøgte  

      

 Indretning og drift af anlægget (B1, B5, D1a) 

Husdyrbruget bliver placeret syd for Hesselbjergvej 6 på matrikel 3L. Stalde bliver placeret øst – 

vest, med gødningsvej mod vest og ren vej mod øst med udkørsel til Risbankevej. Ved stalden bliver 

anlagt en beton plads foran og bagved. Der opføres to fodersiloer til pelleteret færdigfoder eller 

koncentrat og en amerikanersilo til korn. 

Stalden er med servicerum der indeholder mandskabs facilitet, pakkerum og kølerum til æg. 

Servicedelen og fodersiloerne er placeret ved staldens rene ende. I modsatte ende af stalden findes 

gødningsdelen. Gødningen tages ud af stalden 3 gange om ugen, via et gummitransportbånd. 

Gødningen fyldes en container, der derefter transporteres til nærliggende biogasanlæg. Transporten 

af gødningen sker via en separat vej som har forbindelse til Hesselbjergvej. Dette er begrundet i 

ønsket om høj biosecurity. Ved at anvende separate veje til gødningen, kan der ved sygdomsudbrud 

minimeres risikoen for smitte mellem de øvrige staldanlæg. 

Drift 

Produktionen sker i holddrift og efter princippet om alt ind alt ud. Hønnikerne er ca. 17 uger gamle 

når de sættes ind i stalden og de er i stalden til de er omkring 80 uger gamle. Således er en 

produktionsperiode ca. 60 uger. Mellem hver rotation er der en tomgangsperiode på 1-3 uger. 

Gødningen fjernes løbende fra stalden, 3 gange om ugen. 

Der produceres fastgødning (75%) og dybstrøelse (25%). 

Fast gødning 453 t/år svarende til 676 m³ 

Dybstrøelse 90 t/år svarende til 134 m³ 

Afsættes i hønsegården 147 t/år 

Ca 1 gang ugentlig tømmes containeren. Husdyrgødningen køres direkte til biogasanlæg. 

 

Der indsamles æg fra produktionen dagligt, der pakkes og opbevares i kølerum. 

Under den daglige gennemgang af staldene indsamles evt. døde dyr, disse opbevares i 

plastcontainere indtil afhentning af DAKA. Afhentning af døde dyr sker ligeledes ved gødningsvejen. 

Dyrene har dagligt adgang til hønsegården. 

. 

 

Stald 
 

Dyretype og staldsystem 
eller flexgruppe 
 

Produktionsareal (m2) 

8-årsdrift 
2012 
 

Nudrift 
2020 

Ansøgt 
2019 

1. Stald 15-16 Økologisk konsumæg, etageanlæg 0 0 5748 

     

Tabel 1. Dyretype, staldsystem, produktionsareal og miljøteknologi.  

På ejendommen findes en gyllebeholder til afgasset gylle. Der er gødningsopbevaringsanlæg til fast 

gødning. Ved udmugning af dybstrøelse/fastmøg afsættes gødningen direkte til biogasanlæg.  

 

Gødning Opførelses år Kapacitet 
(m3) 

Overfladeareal 
(m2) 

NH3-effekt 
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1. container 2020 25 15 Ingen indregnet 

2. container 2020 25 15 Ingen indregnet,  

I alt     

Tabel 2 Opbevaringslagre til husdyrgødning. 

 

Siloer til opbevaring af foder skal forsyne denne stald med foder. Alle siloer bliver under 12 m høje. 

De små siloer til ugentlig leverance af koncentrat og amerikanersiloen til årlig levering af korn. 

Fjerkræfoder (fuldfoder) består af ca. 40 % korn og 60 % koncentrat og mineraler. Desuden fodres 

med grovfoder. 

 

Foderforbrug 

- 30.000 høner * 45 kg/årshøne = 1.350 tons år  
- Korn 40 % af 1.350 tons = 540 tons 
- Vægtfylde 0,67 t/M³ - nødvendig lager 806 M³ 

Der ansøges om en amerikanersilo på 11,79 m i højden og en kapacitet på 518 tons svarende til 775 

M³ 

 

 

 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2, D1a) 

Den ansøgte stald har skal være 118 m * 36 m inkl. servicebygning. Taget bliver med 20 graders 

hældning og en kiphøjde på ca 8 m. Stalden bygges i samme neutrale ikke-reflekterende jordfarve 

som de stalde der er på Nr. Egsgårdsvej. Desuden ansøges om opstilling af nødvendige siloer med 

en højde på maks. 12 m, samt opsamlingstank, a 5 m³, til vaskevand og procesvand. 

Tagvand fra stalden afledes til Brande Å via forsinkelses bassin.  

 

Vurdering 

Valg af samme neutrale ikke-reflekterende farver og kiphøjde på ca. 8 m og silohøjde på under 12 m 

er acceptabel i forhold til at mindske den landskabelige påvirkning af byggeriet. 

Gødningsopbevaring og håndtering  

Det ønskede staldsystem er, etageanlæg med fast gødning og dybstrøelse. Den fastgødning fjernes 

via gødningsbånd 3 gange ugentlig. Gødningen placeres i lukkede containere placeret ved 

gavlenden. Containerne leveres herfra løbende til lokalt biogasanlæg. Containeren er placeret på 

støbt underlag. Der er etableret en kant omkring pladsen hvor containeren er placeret. Evt. splid kan 

således opsamles. 

Dybstrøelsen fjernes ved holdskifte, samtidig med rengøring af stald anlægget. Dybstrøelsen leveres 

ligeledes til biogasanlæg i lukkede containere. 

 

Vurdering 

Håndtering af fastgødning og dybstrøelse indebærer lav risiko for uheld. Evt. spild kan enkelt 

opsamles. Læsning sker på fastunderlag. Gødningshåndteringen kan ske med et minimum af gener.  
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 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug 

(A5, B3) 

Der er økologisk konsumægproduktion produktion på følgende ejendomme. 

- Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm  

- Grarupvej 15, 7330 Brande 

- Thyregodvej 61, 7361 Ejstrupholm 

-  Nr. Egsgårdsvej 7, 7323 Give 

Der er ingen produktionsmæssig sammenhæng mellem disse driftsenheder. Hvert anlæg kan 

fungere uafhængigt af hinanden. Det er nødvendig aht. smittespredning 

 

 Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed (B4) 

På ejendommen Hesselbjergvej, 7323 Give, ansøges om en §16b tilladelse til økologisk 

konsumægproduktion. Der er ingen nuværende godkendelse til husdyrbrug.  

Stalden er fritliggende syd for de eks. bygninger på Hesselbjergvej 6. Der ansøges om en tilladelse 

på 5748 m² produktionsareal i en 4235 m² stor stald. Dette produktionsareal indeholder veranda 

areal (1.160 m²) og redeareal (447 m²).  Bygningen bliver placeret ca 160 m syd for matriklen med 

eks. bygninger på Hesselbjergvej. Gødningslageret kommer til at bestå af to containere med hver et 

areal på 15 m². 

 

Placeringen af det ansøgte staldanlæg og de12 ha. hønsegårde, ligger udenfor, sø-, å-, skov- og 

kirkebyggelinjer. Der er ingen beskyttede sten-eller jorddiger indenfor projektområdet. 

 

Landskab 

Nærmeste fortidsminde med fredningszone er en gravhøj samt en samling af gravhøje, beliggende 

mellem Sdr Askærvej og Risbankevej, ca.500 m syd og sydvest for ansøgt stald. 

Nærmeste kulturarsareal er beliggende den østlige del af Brande, ca. 3500 m fra projektområdet. 

I kommuneplan 2017 (KP2017) for Vejle Kommune er for det åbne land udpeget følgende områder. 

- Bevaringsværdige landskaber og -Større uforstyrrede landskaber. 

Nærmeste område er 3,6 km mod nord, Hastrup Plantage 

- Særligt Værdifulde Landskaber. 

Nærmeste område er 1,4 km mod Nord, Galtkær Grøft, nord for banestrækningen. 

- Geologisk Bevarings værdi. 

Nærmeste område er 6,5 km mod vest, Nord for Thyregod. 

- Økologisk forbindelse. 

Nærmeste område er 0,5 km mod Nord, området omkring Brande Å. 

- Særlig Værdifuld Landbrugsområde. 

Projektområdet er beliggende i dette område. 

- Planlægningszone for støj 

Der er udlagt planlægningszone i nærheden. 
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Vurdering 

Området er velegnet til opførsel af staldanlæg. De landskabelige udpegninger i KP2017 er alle mere 

end 1,0 km fra området. Området ligger uden for alle beskyttelseszoner. 

 

Placering af den ansøgte stald  

For økologisk konsumægproduktion skal følgende regler overholdes. Hvert staldafsnit må maksimalt 

indeholde 3.000 høns. Til hvert staldafsnit skal der skal der være adgang til 4 m² hønsegård pr høne. 

Hver hønsegård skal således være 12.000 m² svarende til 1,2 ha. Der er 10 hønsegårde til den 

ansøgte stald. Den maksimale udstrækning af hver enkelt hønsegård må ikke overskride 350 m. I 

bilag er angivet en placering af den ansøgte stald på matriklen. I den angivne placering kan 

hønsegårdene indrettes således de har den bedst mulige effekt. Dette opnås når hønsegården er 

udformet som en vifte, uden ekstra hjørner eller indsnævringer. 

Med den angivne placering kan stalden etableres med adgangsvej til afhentning af æg og levering af 

foder og grovfoder. Der anlægges en separat vej, fra vestsiden af den ansøgte stald. Denne bruges 

til transport af husdyrgødning og døde dyr væk fra stalden. 

 

Indpasning i landskabet.  

Den ansøgte stald ligger ca. 210 m syd for eks. bygninger på Hesselbjerg 6 og der er 240 m fra midt 

af Hesselbjergvej til midt af indkørsel på Risbankevej. Stalden placeres på en øst-vest gående akse. 

Der placeres siloer, diverse brønde og opsamlingstanke omkring stalden. 

  

Vurdering 

Den valgte placering giver god udnyttelse af arealet til bygninger samtidig med at der kan laves 

hønsegårde som er optimalt indrettet i forhold til dyrevelfærd.  

 

Bygningsmasse 

Den ansøgte stald har samme dimensioner 120 m * 36 m inkl. servicebygning. Taget bliver med 20 

graders hældning og en kiphøjde på ca 8 m. Stalden bygges i samme neutrale ikke-reflekterende 

jordfarve som de eks. stalde på Nr. Egsgårdsvej 7.  

Desuden er der ansøgt om opstilling af nødvendige fodersiloer, op til 12 m højde. Der søges om to 

færdigfoder siloer og en amerikaner silo til korn, se bilag 5. 

Afløb fra stald samles i en opsamlingstank på 5m3, til vaskevand og procesvand, som udsprinkles i 

hønsegården. 

Som en del af bygningen er der indrettet forrum med tilhørende pakkerum og kølerum. 

Der er WC i forrummet, som er tilsluttet en trixtank med forbindelse til nedsivningsanlæg. Se 

oversigtstegning for placering. Vaskevand fra daglig vask af servicerum ledes også ud til nedsivning. 

Overfladevand afledes til nedsivning til jord og tagvand ledes til forsinkelsesbassin med afledning til 

Brande Å. 

Vaskevand ledes til udsprinkling via samletank. Samletanken bruges som opsamling for vaskvand.  
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3.4.1 Generelle afstandskrav (B4) 

Afstandskravene i husdyrbrug lovens §§ 6 og 8 er beskrevet i nedenstående tabel. Alle kravene er 

overholdt 
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Vurdering 

Alle afstandskrav er overholdt med stor margen, det vurderes at der ikke vil opstå gener på 

baggrund af de ovenstående afstande 

. 

 Ammoniakemission (B5, B4, D1b)  

 

Ammoniak 

Der beskrives de samlede ammoniakbelastninger fra den ansøgte stald. Som ansøgt situation er 

5748 m² produktionsareal + 30 m² gødningslager. I nudrift er angivet 0 m2 og i 8 årsdrift er angivet 0 

m² produktionsareal.   

Der er en samlet ammoniak emission på 2.218 Kg NH3-N pr. år Udvidelsen øger udledningen med 

denne mængde. Der er medregnet emission fra stald, veranda, reder og 2 containere til 

gødningslager.   

Der beregnet belastning på kategori 1,2,3 natur og derudover særlig værdifuld natur angivet i 

kommuneplanen 2017. 

 

3.5.1 Naturpunkter (B5, D1b)  
 

Kategori 1-natur 

Der er beregnet belastning til de to nærmeste naturområder indenfor natura 2000 udpegninger. 

- Natura 2000-område. Tør Hede, Lindet Krat samt Hårsbjerg Plantage. 

- Natura 2000-område nr. 70 Mose ved Karstoft Å. 

For begge områder er der en total deposition på 0,0 kg N/ha/år. 

Der er ingen kumulation fra andre husdyrproduktioner i de to områder. For den tørre hede er der et 

andet landbrug som ligger nord for nærmeste punkt som har en emission på 3.671 kg N og påvirker 

en del af pågældende område. 

 

Vurdering 

Med en beregnet belastning på 0,0 kg, kan der ikke tillægges negativ effekt af det ansøgte projekt.   

 

 

Kategori 2-natur 

Der er beregnet belastning på de to nærmeste kategori 2 naturområder. 

-§3 Hede område ved Brogård Bæk, beliggende 4300 m vest for projektområdet. 

-§3 Hede syd for Risbjerg Bæk, beliggende 2600 m sydvest for projektområdet. 

  

For begge områder er total deposition på 0,0 kg N/ha/år. 

Der er ingen kumulation fra andre husdyrproduktioner til de to undersøgte naturpunkter. 
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Vurdering 

Med en beregnet belastning på 0,0 kg, kan der ikke tillægges negativ effekt af det ansøgte projekt.   

 

Kategori 3 natur 

Der er beregnet belastning til den nærmeste omkringliggende kategori 3 natur. 

 

Mod nord:  

§3 Skov: ca. 380 m nord for stald. Der er en totalbelastning på 0,3 kg  

Sø 520 m nord for stald. Der er en totalbelastning på 0,4 kg 

Mose 670 m nord/øst for stald. Der er en totalbelastning på 0,2 kg N/år 

Mose 480 m nord/øst for stald. Der er en totalbelastning på 0,5 kg N/år 

 

Vurdering 

Med en totalbelastning mindre et 1,0 kg/ha/år, kan der ikke tillægges negativ af det ansøgte projekt. 

 

Mod Øst: 

§3mose ca. 680 m øst for stald. Der er en totalbelastning på 0,2 kg N/år 

 

Vurdering 

Med en totalbelastning mindre et 1,0 kg/ha/år, kan der ikke tillægges negativ af det ansøgte projekt 

Mod syd: 

§3 mose og værdifuld skov 1600 m syd for staldanlæg. Der er en totalbelastning på 0,0kg 

 

Vurdering 

Med en totalbelastning mindre et 1,0 kg/ha/år, kan der ikke tillægges negativ af det ansøgte projekt 

 

Mod vest: 

§3 mose østlige kant. ca. 1.700 m vest for stald. Der er en totalbelastning på 0,0 kg N/år  

 

Vurdering 

Med en totalbelastning mindre et 1,0 kg/ha/år, kan der ikke tillægges negativ af det ansøgte projekt 

 

 

Oversigt over naturpunkter 
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Anlæggets placering og påvirkning af bilag IV arter 

Der er tale om etablering på bar mark, arealet er i landbrugsmæssig drift. Byggefelt og arealer til 

hønsegårde vil derfor ikke være områder hvor der findes planter omfattet af bilag IV artsbeskyttelse. 

De nærliggende vandhuller kan være levested for spidssnudet frø, løgfrø og Stor Vandsalamander. 

Derfor er søer i området inddraget i undersøgelsen. Der er ingen vandhuller eller andet natur der er 

berørt af byggeri eller hønsegård. 
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Den samlede vurdering 

Alle naturpunkter ligger i tilstrækkelig afstand til produktionen til ikke at påvirkes – udover det som 

kan godkendes i lovgivningen. Ligeledes vurderes det ikke at projektet vil få negativ indflydelse på 

områdets bilag IV arter. 

 

 

 Lugtemission (B6, B4, D1b, D1c) 

 

Påvirkning af lugt er beregnet i husdyrgodkendelse.dk skema 219320. Alle beboelsestyper ligger i 

retninger hvor der ikke kan reduceres i geneafstanden. Den korrigerede og u korrigerede 

geneafstand er den samme. 

Nærmeste nabo uden landbrugspligt, Hesselbjergvej 6. Afskæringskriteriet er overholdt med 275 %. 

Nærmeste samlet beboelse, Vejlevej 96 A. Afskæringskriteriet er overholdt med 2585 %. 

Nærmeste byzone, Svindbæk By, Thyregod. Afskæringskriteriet er overholdt med 413 %. 

Figur 2. Samlet resultat af lugtberegningen. 
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Vurdering 

Geneafstandene er overholdt med en betydelig margen, det vurderes at der ikke opstår gener som 

følge af husdyrbrugets etablering. Nærmeste nabo er eneste beboelse som ligger indenfor 

konsekvenszonen, det er med til at underbygge valget af denne placering til et nyt husdyrbrug. 

 

 

3.6.1 Kumulation til naboer (B6, D1b) 

Der er ikke fundet kumulation med øvrige husdyrbrug, i forhold til ansøgte placering. 

 

 Øvrige emissioner og gener (B7, D1b) 

 

 

3.7.1 Støj (B7, D1b) 

 

Støj fra produktionen kan fremkomme fra en række kilder placeret forskellige steder i anlægget. 

Ventilationen er primært naturlig ventilation, hvilket ikke giver anledning til støj. Der er opsat 10 

ventilatorer i kip. De benyttes primært til nødventilation, om natten og ved ekstreme varmeforhold. 

Støj fra aflæsning af foder. Ca. 45 læs/år 

Støj fra transport af gødning. Ca 50 - 60 gange årlig 

Der er en kompressor tilknyttet servicebygning i stald, til nedkøling af lager til æg. Køleanlægget er 

opstillet inde i bygningen. 

 

Vurdering 

Æggeproduktion er en driftsform uden store støjkilder. Støj fra ventilationen vil begrænses ved 

korrekt vedligehold og valg af anlæg. 

Der er god afstand til naboer, både med og uden landbrugspligt. Området omkring stalden 

beplantes.  

Det vurderes at produktionen ikke giver anledning til støjgener. 

 

3.7.2 Støv (B7, D1b) 

 

Støv 

Kilder til støv er aflæsning af foder. Der forbruges ca. 1.350 tons foder/år. Ca. 45 læs foder/år. Der 

anvendes støv-cyklon på fodersiloerne. 

Amerikaner silo fyldes op med korn i høst. Det vil være ca. 60 transporter. 

Adgangsvejene er grusbelagte, i perioder med meget tørt vejr kan der opstå gener ved transport. For 

at modvirke dette kan farten nedsættes og i særlige tilfælde udspredes vand på vejene. 
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Der er normalt ikke meget støv fra ventilationen, når den virker som naturlig ventilation er 

lufthastigheden lav. Derfor vil støv ikke bæres ret langt bort. 

 

Vurdering 

Ægproduktion er en produktion uden store støv kilde. Der er betydelig afstand til naboer, både med 

og uden landbrugspligt. Det vurderes at produktionen ikke giver anledning til støvgener. 

Beplantningen i hønsegården omkring stalden er med til at indgange og begrænse udbredelsen. 

 

 

3.7.3 Lys (B7, D1b) 

 

Der er opsat udendørsbelysning ved alle porte og døre på anlægget, dog ikke ved brand udgange. 

Belysningen sikre ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne. Der anvendes LED-lamper for at 

mindske energiforbruget. 

Der er ikke opsat lys i hønsegården. 

Lamperne er rettet nedad, det bevirker at fjernpåvirkningen er meget begrænset. 

Vurdering 

Omfanget af belysning vurderes til ikke at give gene til omkringliggende beboelser, og have et 

omfang der er afstemt med produktionsomfanget.  

 

 

3.7.4 Skadedyr (B7) 

Skadedyr og fluer bekæmpes efter gældende regler.  

Der er aftale med et aut. skadedyrsfirma vedr. tilsyn med ejendommen.  

 

3.7.5 Transporter (B7) 

 

Transport 

Transport til ejendommen sker via Vejlevej, Sdr Askærvej, Hesselbjergvej og Risbankevej. Der kan 

alternativ køres ad Vejlevej, Svindbækvej til Hesselbjergvej. Fra Vejlevej er der gode trafikale forhold 

til det overordnede vejsystem. 

Foder, æg-afhentning, grovfoder og medarbejdere benytter adgangsvejen fra Risbankevej, det er 

den rene transportvej. Gødningstransport og DAKA anvender gødningsvejen. Begge adgangsveje 

kan benyttes i forbindelse med ind og udsætning af høns i staldanlægget. 

Husdyrgødninger fordelt med 50 - 60 læs pr. år. DAKA henter dyr i fryser når der bliver tilmeldt dyr til 

afhentning, anslået 25 gange årlig. 

 

Antal transporter 

    

Type Nudrift Ansøgt Forskel 
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Foder 0 45 45 

Korn 0 60 60 

Æg afhentning 0 100 100 

Husdyrgødning 0 50 - 60 50 – 60 

DAKA 0 25 25 

Grovfoder 0 20 20 

div. 0 60 60 

I alt 0 370 370 

 

Vurdering 

Det samlede antal transporter er beskedent i forhold til produktionsanlægget omfang. Den korte 

afstand til overordnet vejnet vurderes til at minimerer generne ved den øgede transport til et 

minimum. 

 

 

 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, D1b) 

 

3.8.1 Døde dyr (B8) 

Døde dyr afhentes af DAKA ved udkørsel til Hesselbjergvej, i henhold til gældende regler 

De opbevares hygiejnisk og på køl i lukkede plastcontainere. Før afhentning placeret containere ved 

indkørsel til anlægget. 

Der er en forventet mængde på 2.000 kg /rotation. (ca. 60 uger) 

 

3.8.2 Affald (B8) 

Ægproduktion giver generelt anledning til beskedne mængder affald.    

1) Affaldsforebyggelse. 

Foder leveres i løsvægt, direkte fra lastbil til fodersilo, uden brug af emballage. 

Dyrene til indsætning transporteres på lastbil, i plastkasser der genanvendes 

Æggene pakkes i plastbakker der genanvendes 

2) Forberedelse med henblik på genbrug. 
Ved indsætning af dyrene er medarbejderne opmærksomme på ikke at beskadige transportkasserne 
således de kan genanvendes 
Æggebakkerne bliver ligeledes behandlet med omhug, således de kan genanvendes.   

3) Genanvendelse. 
Se ovenstående  

4) Anden nyttiggørelse 
Alt gødningen bliver omdannet til CO2 neutral energi via biogasanlæg. 

5) Bortskaffelse. 
Evt. restaffald bliver håndteret ifølge vejle kommunes vejledning. Eks. udskiftning af lysstofrør. 
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3.8.3 Olie- og kemikalier (B7 og B8) 

Der opbevares ikke diesel på ejendommen 

Der opbevares ikke smøreolie udover hvad der bruges daglig på ejendommen 

 

Der er således minimal risiko for oliespild  

  

 

3.8.4 Energiforbrug (B8-(brugen af naturressoucer)) 

Der anvendes ikke opvarmning i staldene 

Der bruges strøm til ventilation, lys, foderanlæg, pakkemaskine og kølerum. 

Ventilationen er den primære kilde til strømforbrug. 

Forebyggende tiltag. 

Der anvendes LED alle steder hvor det muligt, I forrum og evt. udendørsbelysning. 

Der anvendes naturlig ventilation i størst muligt omfang, Der anvendes EC-motorer i ventilationen da 

disse er den mest energi-effektive motor. 

Kølerummet er isoleret med 50 mm brand PUR-skum for at reducere energiforbruget i 

sommerhalvåret. 

Vurdering 

Samlet er tiltagene vurderet tilstrækkelige.  

. 

 

3.8.5 Vandforbrug (B8) 

Der anvendes vand fra begge boring, som også ligger på matriklen. Der er flere boringer hvoraf 

DGU 105.2150. og DGU 105.1308. De anses begge for aktive boringer som kan forsyne anlægget 

med drikkevand til hønerne og vand til vask og daglig rengøring. 

Der anvendes primært vand til drikkevand 

Årligt forbrug 2.450 m3 

Vask af pakkerum 25 m3 

Servicerum 25 m3 

Vask af stalde  100 m3 (kun ved sygdom i stalden, ellers tør rengøring) 

Samlet  2.600 m3 

 

Tiltag til minimering af vandforbrug 

Ved at holde en høj sundhedsstatus i besætningen mimeres vandforbruget, Ved sygdom stiger 

vandforbruget. 

Der anvendes trykregulatorer på alle drikkenipler, dette reducerer vandspildet. 

Vask af stald sker efter forudgående iblødsætning. 
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Vurdering 

Samlet vurderes forbruget at være passende for produktionsstørrelsen og tiltagende til minimering af 

vandforbrug ligeledes at være passende. 

  

  

 BAT-Ammoniakemission (B9, C2) 

I dette afsnit redegøres der for, hvordan husdyrbruget har valgt indretning og drift i forhold bedst 

tilgængelig teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakemission.  

BAT-kravet er 8.706 kg N-NH3 og projektet har en faktisk udledning på 2.218 kg N-NH3. Dermed er 

BAT overholdt med 6.488 kg N-NH3/år. 

 

Der er anvendt teknologien: Hyppig udmugning. Ifølge miljøstyrelsens teknologiblad for denne teknik 

er der en effekt på 36 % reduktion. 

 

Vurdering 

Samlet er BAT kravet overholdt  

 

 

 Grænseoverskridende virkninger (B10) 

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en 

anden stat finder ansøger ikke relevant. 
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