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Tilladelse til etablering og drift af trykrørledning til pumpning af gylle 
fra Hæggerupvej 20 til Hæggerupvej 2M, 4160 Herlufmagle, CVR: 
41469633 
 
Næstved Kommune meddeler hermed ny tilladelse til etablering af en 
trykrørledning fra fortank ved svinestalden på Hæggerupvej 20 (matrikel 
2a, Hæggerup By, Tybjerg) og til fortanken i gyllebeholder på Hæggerupvej 
2M (4e Hæggerup By, Tybjerg) efter Miljø- og Fødevareklagenævnet har 
hjemsendt sagen til fornyet behandling. 
 
Tilladelsen gives i henhold til § 19, stk. 2 i bekendtgørelse af lov om 
miljøbeskyttelse nr. 100 af den 19.1.2022. 
 

Vilkår 
For at minimere risiko for forurening gives tilladelsen på følgende vilkår: 

 
1. Ledningen skal etableres i overensstemmelse med Landbrugets 

Byggeblad om rør og pumpeledninger. 
 

2. Ledningen skal etableres i trykrør PN10. 
 

3. Gummiringe i rørenes samlemuffer skal være resistente over for 
gylle (industrispildevand) 

 
4. Der skal for ejers regning foretages en akkrediteret 

tæthedsprøvning af ledningen mindst hvert 10 år. Første 
tæthedsprøvning skal foretages senest den 21.12.2028. 
Prøverapporten skal sendes til Næstved Kommune umiddelbart 
efter endt tæthedsprøvning.    

 
5. Ejendommen skal have en beredskabsplan for gylleledningen. 

Planen skal ajourføres efter behov, dog mindst én gang årligt. 
Planen skal være nemt tilgængelig. Alle medarbejdere skal være 
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bekendt med planen og den skal opsættes et centralt sted på 
ejendommen. 

 
6. Beredskabsplanen skal som et minimum indeholde 1) oplysninger 

om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at 
stoppe uheldet og begrænse udbredelsen, 2) oplysninger om 
hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan, 
3) kortbilag over rørledningen, drænsystemer, vandløb m.m., 4) en 
opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med 
afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan 
medføre konsekvenser for det eksterne miljø.  

 
7. Al pumpning af gylle gennem rørledningen skal foregå under 

opsyn. 
 

8. Der skal løbende føres kontrol med, at der ikke pumpes mere gylle 
til beholderen på Hæggerupvej 2M, end der er plads til i tanken. 
Herunder skal der føres logbog over pumpninger af gylle, hvor 
dato og mængde registreres. I logbogen skal det løbende 
beregnes hvad den resterende kapacitet i gyllebeholderen på 
Hæggerupvej 2M er. 
 

9. Hvis der opstår mistanke om læk eller utætheder, skal brugen af 
ledningen straks stoppes og den må ikke benyttes før der 
foreligger en akkrediteret trykprøvning, der viser at ledningen er 
tæt. Prøverapporten skal fremsendes til Næstved Kommune. 

 

Eventuel mistanke om utætheder på rørledningen skal straks anmeldes til 
Næstved Kommune på 5588 6150. Udenfor almindelig arbejdstid skal det 
ske til Miljøvagten via tlf. 114. 

 
Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, 
såfremt det viser sig nødvendigt, jævnfør § 20 i lovbekendtgørelse om 
miljøbeskyttelse. 
 
Da gylleledningen er etableret, betragter vi tilladelsen som udnyttet, når 
den bliver meddelt. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke har været udnyttet i 
3 på hinanden følgende år. 
 
Der skal foreligge en gravetilladelse fra vejmyndigheden til at føre 
rørledningen under Hæggerupvej de to anførte steder.  
 
Ledningsoplysninger om rørledningen skal indmeldes til LER 
(Ledningsejerregistret). Indberetning skal foretages af rørledningens ejer. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Godkendelsen annonceres den 6.9.2022 på kommunens hjemmeside. 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsen meddeles, dvs. senest den 
4.10.2022 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. 
 
Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig inte-
resse i sagen, miljøministeren samt visse organisationer. Klageberettigede 
er orienteret ved, at kopi af godkendelsen er sendt til organisationer og 
myndigheder.  
 
Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den 
digitale klageportal, der kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller for 
virksomheder på www.virk.dk. Vejledning om hvordan man logger på og 
anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider. 

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til 
supportfunktionen på e-mail mfkn@naevneneshus.dk eller telefon 
72405600. 
 
Ved en klage er der et gebyr på 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer og 900 kr. for private. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved medhold. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Kommunen sender 
derefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. En klage har 
normalt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at afgørelsen kan udnyttes, 
mens klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
meddeler andet. 
 
Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til 
prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt. 
 
 
Tidligere afgørelse påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Næstved Kommune har den 4. maj 2018 meddelt en tilladelse efter §19 i 
miljøbeskyttelsesloven til etablering og drift af en trykledning til pumpning 
af gylle fra fortank ved svinestalden på Hæggerupvej 20 til fortanken i 
gyllebeholderen på Hæggerupvej 2M. 
 
Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger. På 
baggrund heraf har nævnet den 21. december 2021 ophævet kommunens 
afgørelse med virkning fra ét år fra nævnets afgørelse, og hjemsendt 
sagen til fornyet behandling hos kommunen. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:mfkn@naevneneshus.dk
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Miljø- og Fødevareklagenævnet har fundet anledning til at behandle 
følgende forhold: 
 
1) Vurdering af påvirkning af Natura 2000  
2) Vilkår om tæthedsprøvning  
 
1) Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt, at kommunes afgørelse ikke var i 
overensstemmelse med reglerne i habitatbekendtgørelsen. Nævnet har 
lagt vægt på, at afgørelsen om tilladelse til etablering og drift af 
gylleledning er truffet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 2, 
som er omfattet af habitatbekendtgørelsens § 6, men at kommunen ikke 
har foretaget en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2, 
inden afgørelsen blev meddelt. Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt på 
den baggrund, at afgørelsen af 4. maj 2018, lider af en væsentlig retlig 
mangel. 
 
Kommunen skal derfor ved denne behandling af sagen foretage en 
vurdering af projektets virkning på Natura 2000. Vurderingen skal ind-
drage virkningerne fra andre planer og projekter, og vurderingen skal 
fremgå af afgørelsen. 
 
2) Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at vilkåret om tæthedsprøvning 
ligger inden for de hensyn, som kan varetages med 
miljøbeskyttelseslovens § 19 til forebyggelse af forurening af jord og 
grundvand.  
 
Endvidere har nævnet ikke fundet anledning til at tilsidesætte kommunens 
vurdering af, at det i den konkrete sag er nødvendigt og proportionalt at 
stille vilkår om tæthedsprøvninger ved ibrugtagning og herefter mindst 
hvert 10. år. Nævnet har lagt vægt på, at kommunen har foretaget en 
konkret vurdering af risikoen for forurening af det omgivende miljø, og at 
kommunen har inddraget denne vurdering i afvejningen af hensynet til 
omgivelserne over for omkostningerne ved tæthedsprøvninger. 
 
På baggrund af klagenævnets afgørelse har vi indsat vores vurdering efter 
habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2 og videreført vilkårene om 
tæthedsprøvning i denne afgørelse. 
 
Gylleledningen er etableret og ansøger har indsendt dokumentation for 
udført trykprøvning, inden gylleledningen blev taget i brug.  
 
Beskrivelse og vurdering af projektet 
På Hæggerupvej 20, 4160 Herlufmagle er der i august 2015 meddelt en 
§12-miljøgodkendelse til en produktion af smågrise, polte og slagtesvin, 
dengang svarende til 578 DE. Der blev endvidere meddelt godkendelse til 
at etablere en overdækket gyllebeholder.  
 
Efterfølgende har ejer ønsket at etablere gyllebeholderen på sin 
daværende ejendom på Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle. I november 
2017 er der meddelt et til tillæg til §11-godkendelsen på Hæggerupvej 2, til 
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etablering af gyllebeholderen. Efterfølgende er bygningerne bortset fra 
gyllebeholderen solgt fra og gyllebeholderen ligger nu på ejendommen 
Hæggerupvej 2M tilhørende ansøger.   
 
I forbindelse med ansøgningen om at etablere gyllebeholderen blev der 
også ansøgt om tilladelse til nedgravning af en trykrørledning, 
hvorigennem der skulle pumpes gylle fra svineproduktionen på 
Hæggerupvej 20 til gyllebeholderen på Hæggerupvej 2M. 
 
Der er ansøgt om en §19 tilladelse jævnfør Miljøbeskyttelsesloven.  
 
Med henblik på at minimere risikoen for forurening i forbindelse med drift af 
ledningen vurderer Næstved Kommune jævnfør nedenstående, at det er 
nødvendigt at stille en række vilkår til indretning og drift.  
 
Etablering af trykrørledningen 
Ansøgers oplysninger: 
Ledningen tilsluttes til fortanken på Hæggerupvej 20, og slutter i en 
indvendig fortank i gyllebeholderen på Hæggerupvej 2M. Den ansøgte 
ledning er en trykrørledning med en diameter på 160 mm x 10 bar. Gyllen 
pumpes fra fortanken på Hæggerupvej 20 til gyllebeholderen på 
Hæggerupvej 2M, via en pumpe på Hæggerupvej 20. Pumpen har et 
normalt arbejdstryk på 2 bar, men kan yde op til 4 bar. Den samlede 
længde af gylleledningen bliver på ca. 1.075 meter. 
 
I ansøgningen er der oplyst, at følgende forudsætninger overholdes: 

 Gylleledningen placeres mindst 1 meter under vej og mindst 0,3 
meter fra vandledninger ved krydsning og mindst 0,5 meter ved 
parallelføring. 

 Gylleledningen nedgraves i en dybde på mindst 1 meter. 
 Gylleledningen etableres i overensstemmelse med Landbrugets 

byggeblad om rør og pumpeledninger. 
 
Ansøger oplyser, at det ikke er muligt at etablere den ansøgte ledning 
uden at krydse Hæggerupvej to gange. 
 
Kommunens vurdering 
Etablering af ledningen kræver ud over denne § 19 tilladelse efter 
Miljøbeskyttelsesloven også en gravetilladelse.  
 
Vi vurderer, at der skal stilles følgende vilkår: 
 

 Ledningen skal etableres i overensstemmelse med Landbrugets 
Byggeglad om rør og pumpeledninger. 

 
 Ledningen skal etableres i trykrør PN10 

 
 Gummiringe i rørenes samlemuffer skal være resistente over for 

gylle (industrispildevand) 
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Placering af trykrørledningen 
Ledningen ligger på ligger på matriklerne 2a, 3d og 4h Hæggerup By, 
Tybjerg. Se linjeføringen på Kort 1. 
 
Kommunens vurdering 
Ledningen er etableret på ansøgers egne arealer. Der er sendt en 
underskrevet færdigmelding fra autoriseret kloakmester, inkl. kortmateriale 
med præcis placering af rørledningen. 
 
Afstandskrav m.m. 
Etablering af gødningsopbevaringsanlæg der medfører forøget forurening, 
er ikke tilladt inden for følgende afstande i § 8 i husdyrbrugloven:  
 
1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning. 
2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning. 
3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m2. 
4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej. 
5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed. 
6) 15 m til beboelse på samme ejendom. 
7) 30 m til naboskel. 
 
Kommunens vurdering 
Næstved kommune vurderer, at ledningen ikke er omfattet af husdyranlæg 
og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. Endvidere vurderer vi, at 
ledningen ikke medfører forøget forurening og derfor skal alle 
afstandskravene i § 8 ikke nødvendigvis overholdes.  
 
Vi vurderer, at afstandskravene til vandforsyningsanlæg skal overholdes. 
Disse afstandskrav vil minimere risikoen for forurening af drikkevand ved 
eventuel læk af gylle fra ledningen. Kommunen kan konstatere, at med den 
anmeldte placering af ledningen, er afstandskravet til enkelt og alment 
vandforsyningsanlæg overholdt.  
 
Med den etablerede linjeføring er afstanden til de to nærliggende søer 
mere end 15 meter og der er ingen åbne vandløb i nærheden. På 
kommunens webgis-kort fremgår det, at der muligvis er et dræn, der ligger 
parallelt med Hæggerupvej på matr. 4e. Linjeføringen går på steder tæt på 
dette dræn og komme også til at krydse drænet. 
 
Ledningen er etableret i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), indenfor indvindingsoplandet til Hjelmsø vandværk og ca. 600 
meter til nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), som ligger øst for 
Hæggerupvej 2M. Det nærmeste almene vandværk er Tybjerglille Bakker 
Vandværk, som er placeret mere end 1 km nord for linjeføringen. Tybjerg 
vandværk har 2 indvindingsboringer som ligger ca. 1,5 og 1,4 km nord/øst 
for Hæggerupvej 2M. Grundvandets strømningsretning i kalken er 
sydvestlig, væk fra indvindingsboringerne til Tybjerg Lille Bakker og 
Hjelmsø vandværker. 
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Figur 1. OSD-område, indvindingsoplande, NFI og indvindingsboringer 
 
Der foreligger oplysninger fra en sløjfet boring med DGU 216.624 på 
Hæggerupvej 2 der beskriver, at kalken træffes i ca. 47 meter under terræn 
og over kalken er der ca. 22 meter moræne ler og ca. 24 meter sand.   
 
På baggrund af mulige dræn på arealerne, ledningens længde på 1075 m, 
ledningen ligger indenfor et OSD-område, i Hjelmsø vandværks 
indvindingsopland og muligheden for et af rørene sætter sig over tid fra 
trafikken over ledningen vurderes det, at der skal foretages en akkrediteret 
trykprøvning af trykrørledningen inden den, tages i brug og herefter skal 
der foretages en tæthedsprøvning af ledningen mindst hvert 10 år. 
Gylleledningen er etableret og ansøger har indsendt dokumentation for 
udført trykprøvning den 21.12.2018. Derfor stilles der kun vilkår til 
tæthedsprøvning hvert 10 år i denne tilladelse. Næste trykprøvetagning 
skal derfor foretages senest den 21.12.2028. 
 
På baggrund af ovennævnte vurderer vi, at det er rimeligt, at der foretages 
regelmæssig kontrol af, at rørledningen til stadighed er tæt, ligesom der 
foretages 10 års beholderkontrol på gyllebeholdere. Det er taget med i 
betragtningen, at prisen på en tæthedsprøvning er omkring 3500 kr. for 
opstartsgebyr og derefter ca. 350 kr. pr. time og det taget omkring 2 timer 
at udføre tæthedsafprøvningen. Ved flytning af gylle med gyllevogn vil der 
også være en løbende udgift og vi vurderer der er proportionalitet i 
udgiften. 
 
Det vurderes, at de øvrige afstandskrav i § 8 ikke skal overholdes, da 
rørledningen er nedgravet og ikke vil være til gene i forhold til vej og 
naboer. 
 
Det vurderes, at der skal stille følgende vilkår: 
 

 Der skal for ejers regning foretages en akkrediteret 
tæthedsprøvning af ledningen mindst hvert 10 år. Første 
tæthedsprøvning skal foretages senest den 21.12.2028. 
Prøverapporten skal fremsendes til Næstved Kommune 
umiddelbart efter endt tæthedsprøvning.    
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Transport 
Ansøger har oplyst følgende omkring transportforhold: 
 
”Ved at pumpe gyllen fra Hæggerupvej 20 til gyllebeholderen på 
Hæggerupvej 2M reduceres gylletransporterne på Hæggerupvej 
væsentligt.  
 
Hæggerupvej er en relativ smal vej, hvor modgående trafik kun vanskeligt 
kan passere hinanden. Derfor vil en gylleledning reducerer belastningen på 
vejen betragteligt.” 
 
Det er endvidere oplyst, at ledningen vil ”spare” Hæggerupvej for 150 
gylletransporter. 
 
Kommunens vurdering 
Næstved Kommune vurderer, at det er en fordel for beboerne på 
Hæggerupvej, at ledning er etableret, fremfor, at gyllen skal flyttes fra 
Hæggerupvej 20 til Hæggerupvej 2M med gyllevogne. Etableringen af 
ledningen vil medføre færre gener for omboende med hensyn til støj og 
trafik. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
Ansøger er ikke fremkommet med oplysninger omkring driftsforstyrrelser 
og risiko for uheld. 
 
Kommunens vurdering  
I miljøgodkendelsen til Hæggerupvej 20 er der stillet vilkår til, at der skal 
foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Driften af gylleledningen er 
ikke en del af de miljøgodkendte anlæg på Hæggerupvej 20 og der er 
derfor ikke stillet vilkår om at driften af ledningen skal være omfattet af 
beredskabsplanerne for denne ejendomme. I forbindelse med drift af 
rørledningen vil der blive flyttet store mængder gylle i ledningen. For at 
minimere forureningen ved eventuelle uheld, vurderes det, at der også skal 
foreligge en beredskabsplan for driften af rørledningen. Det kan enten 
være en særskilt beredskabsplan eller den kan indbygges i den 
eksisterende beredskabsplan for Hæggerupvej 20. I forbindelse med 
ibrugtagningen af gylleledningen er der den 13.2.2019 indsendt en 
beredskabsplan med kortbilag. 
 
Det vurderes af følgende vilkår skal stilles: 
 

 Ejendommen skal have en beredskabsplan for gylleledningen. 
Planen skal ajourføres efter behov, dog mindst én gang årligt. 
Planen skal være nemt tilgængelig. Alle medarbejdere skal være 
bekendt med planen og den skal opsættes et centralt sted på 
ejendommen. 
 

 Beredskabsplanen skal som et minimum indeholde 1) oplysninger 
om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at 
stoppe uheldet og begrænse udbredelsen, 2) oplysninger om 
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hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan, 
3) kortbilag over rørledningen, drænsystemer, vandløb m.m., 4) en 
opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med 
afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan 
medføre konsekvenser for det eksterne miljø.  

 
Egenkontrol 
I ansøgningen er der ingen forslag til hvordan ansøger vil foretage 
egenkontrol. 
 
Kommunens vurdering  
Der er kommunens vurdering, at det skal stilles vilkår til egenkontrol. Der 
skal pumpes store mænger gylle gennem ledningen og der skal derfor 
være kontrol med, at alt gyllen ledes til gyllebeholderen. Det vurderes, at 
der skal stille vilkår om, at når der pumpes gylle mellem de to ejendomme, 
så skal pumpningen foregå under opsyn. Herunder skal der føres tilsyn 
med, at gylle løbende ledes til gyllebeholderen på Hæggerupvej 2M og 
pumpen skal straks stoppes, hvis der er tvivl om hvorvidt dette sker. 
 
Det vurderes af følgende vilkår skal stilles: 
 

 Al pumpning af gylle gennem rørledningen skal foregå under 
opsyn. 

 
 Der skal løbende føres kontrol med, at der ikke pumpes mere gylle 

til beholderne på Hæggerupvej 2M, end der er plads til i tanken. 
Herunder skal der føres logbog over pumpninger af gylle, hvor 
dato og mængde registreres. I logbogen skal det løbende 
beregnes hvad den resterende kapacitet i gyllebeholderen på 
Hæggerupvej 2M er.  
 

 Hvis der opstår mistanke om læk eller utætheder, skal brugen af 
ledningen straks stoppes og den må ikke benyttes før der 
foreligger en akkrediteret trykprøvning, der viste at ledningen er 
tæt. Trykprøvningen skal fremsendes til Næstved Kommune 
 

 
Habitatvurdering 
Den nedgravede rørledning er hovedsagelig nedgravet på marker i omdrift, 
se Bilag 1.   
 
Jævnfør habitatbekendtgørelsen skal kommunen, inden der træffes 
afgørelse om en § 19 tilladelse, sikre sig, at det ansøgte, ikke kan være til 
skade for Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag, eller til 
skade for bilag IV-arter.   
 
Natura 2000 
Nærmeste Natura 2000-område fra gyllerørledningen er område nr. 163, 
Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. 
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Natura 2000-området udgøres af 3 habitatområde og 2 
fuglebeskyttelsesområde (se Tabel 1).  
 

Natura 2000-område 

163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, 

Slagmosen, Holmegårds Mose og 

Porsmose 

 Habitatområder 

 

 

 Fuglebeskyttelsesområder 

 

 

 

H145, Holmegårds Mose 

H146, Rådmandshaven 

H194, Suså med Tystrup Bavelse 

Sø og Slagmosen 

 

F91, Holmegårds Mose, 

Gammellun6, Tuerne og 

Porsmose 

F93, Tystrup Bavelse Sø 

Tabel 1. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder i forhold til 
gyllerørledningen på Hæggerupvej 20.  
 
Afstanden fra gyllerørledningen til nærmeste habitatområde, H194, Suså 
med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen er over 1 km, se figur 3. Den 
nærmest beliggende del af habitatområdet er Torp Kanal, hvor 
udpegningsgrundlaget er vandløb (3260), Urtebræmme (6430), Tykskallet 
malermusling (1032), pigsmerling (1149) og Bæklampret (1096). Hele 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af Natura 2000 
planen for området. 
 

 
Figur 3: Luftfoto 2021, hvor rørledningen gennem de dyrkede marker ses 
med blå streg. Med gult er vist beliggenhed af nærmeste Natura 2000-
område. 
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Vurdering af Natura 2000  
Etablering af gyllerørledningen medfører ikke en øget ammoniakemission 
fra staldanlægget på Hæggerupvej 20. Emissionen fra staldanlægget er 
vurderet i forbindelsen med, at husdyrbruget blev miljøgodkendt efter § 12 i 
husdyrbrugloven i 2015. Gyllerørledningen er etableret på eksisterende 
landbrugsarealer, samt to rørunderføringer i vejen med god afstand til 
Natura 2000-områder. Kommunen vurderer, at med de stillede vilkår i 
forbindelse med drift af ledningen er risikoen for forurening minimeret. 
 
Kommunen har på grund af afstanden og projektets karakter vurderet, at 
bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-område nr. 163 ikke vil blive negativt påvirket, og dermed at 
gyllerørledningen hverken alene eller sammen med andre planer og 
projekter i området vil påvirke Natura 2000-området væsentligt. 
 
 
Bilag IV-arter 
I området omkring gyllerørledningen kan der på egnet levesteder være 
forekomst af bilag IV-arterne: spidssnudet frø, springfrø og stor 
vandsalamander samt forskellige arter af flagermus. 
 
Padder som f.eks. springfrø og spidssnudet frø kan vandre til 
ynglevandhuller via dyrkede arealer. Stor vandsalamander opholder sig 
efter yngleperioden fortsat lige omkring vandhullet eller 200-300 m derfra. 
 
Mellem de to ejendomme, hvor rørledningen er nedgravet, er der flere § 3 
beskyttede vandhuller, se figur 4. 
 

 
Figur 4: Luftfoto 2021, hvor rørledningen gennem de dyrkede marker ses 
med blå streg, Med skraveret blå er vist § 3-beskyttede vandhuller. 
 
Vandhullerne i nærheden af gyllerørledningen blev i 2015 besigtiget i 
forbindelse med miljøgodkendelsen til Hæggerupvej 20. Ved besigtigelsen 
blev aktuel, samt potentiel forekomst af bilag IV-padder registreret.   
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Vandhul 1 er beliggende i en remise uden bevoksning, godt 40 m fra 
gyllerørledningen og er beskrevet som et næringsrigt vandhul med en ringe 
naturværdi og med forekomst af springfrø.  
 
Vandhul 2 er beliggende knapt 40 m fra gyllerørledningen og er beskrevet 
som et meget næringsrigt vandhul med en ringe naturværdi og med 
potentiel forekomst af stor vandsalamander.  
 
Vandhul 3 er beliggende 150 m fra gyllerørledningen og er beskrevet som 
et meget næringsrigt vandhul med en moderat naturværdi og med 
forekomst af springfrø og potentiel forekomst af stor vandsalamander. 
 
Vurdering af bilag IV-arter 
Gyllerørledningen er nedgravet i marker i omdrift og med en 
minimumafstand til beskyttet natur på 40 m. Kommunen vurderer på den 
baggrund, at etablering og drift af gyllerørledningen ikke vil have 
indflydelse på paddernes yngle- og rasteområder og heller ikke vil have 
indflydelse på paddernes spredningsmuligheder. 
 
Etablering og drift medfører ikke fældning af træer eller andre aktiviteter, 
der kan påvirke flagermus yngle- og rasteområder. 
 
Samlet vurdering 
Samlet set vurderer kommunen, at det ansøgte, ikke strider mod 
hensynene i habitatbekendtgørelsen, og at nedgravningen af 
gyllerørledningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-
områder og deres udpegningsgrundlag eller bilag IV-arter. 
 
Det er endvidere vores vurdering, at ansøger ved overholdelse af de 
stillede vilkår kan anvende ledningen uden at der er til væsentlig gene for 
miljøet. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred 
forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og 
kulturhistorie. 
 
 
Hvis du vil vide mere 
Du er velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon, hvis du har 
spørgsmål i forbindelse med denne tilladelse.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bente Kryger Nielsen 
Miljøsagsbehandler 
Næstved Kommune 
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Kopi til: Konsulent Max Jakobsen på mail mjb@maxjakobsen.eu 
 
Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 7,2., 4180 
Sorø, via e-mail: seost@sst.dk. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 
København Ø., via email: dn@dn.dk og dnnaestved-
sager@dn.dk 

 
 
 
Bilag 1. Oversigtskort over linjeføring af gylleledningen. 
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