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 Indledning 
Næstved Kommune har i foråret 2022 modtaget en ansøgning om at udvide 
malkekvægbesætningen på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved. De seneste ændringer blev tilladt i 
miljøtilladelsen af den 6.11.2019. 
 
Agrovi v/Ann Frost har på vegne af Lars og Rasmus Stenbek ansøgt om flere ændringer på 
husdyrbruget. De ansøgte ændringer er listet i punkter herunder. 

- Etablering af en ny kostald med dybstrøelse på 46 meter x 31 meter 
- Etablering af en halmlade på 20 meter x 50 meter 
- 20 meter forlængelse af tre plansiloer 
- Etablering af en møddingplads og forbeholder 

 
De ansøgte ændringer betyder at produktionsarealet til kvæg bliver udvidet fra 1935 m2 til 
3310 m2, hvoraf det meste af denne udvidelse sker i forbindelse med at der bliver etableret en 
ny kostald med et produktionsareal på 1300 m². Ansøger forventer at dyreholdet efter 
udvidelsen vil udgøre samlet 500 køer med opdræt. 
Ansøger ser også mulighed i at kunne afsætte dybstrøelse til Køng Biogasanlæg og modtage 
afgasset biomasse retur. Husdyrbruget bliver drevet i samarbejde med en ejendom omkring 
2,5 km fra ejendommen, men er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundet og kan blive 
drevet uafhængig af samarbejdet. Der er ikke tale om samdrift. 
 
Husdyrbruget har en ammoniakemission mindre end 3.500 kg NH3-N /år. Ansøgningen er 
derfor omfattet af godkendelse efter § 16b i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse 
af gødning m.v. – nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer (Husdyrbrugloven). 
 
Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, som vi meddeler i 
denne tilladelse. Den eksisterende miljøtilladelse af den 6.11.2019 er fortsat gældende. 
Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er ansøgning om miljøtilladelse 
og miljøkonsekvensrapport, der er fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk (hovedskema nr. 
228.329), samt tilhørende supplerende materiale tilsendt fra ansøgers konsulent.  

 Den ansøgte produktion 
Ansøger oplyser 
På ejendommen, der er beliggende på Østre Kærvej 6, Lov, 4700 Næstved, er der en 
eksisterende malkekvægsbesætning på ca. 300 jerseykøer med delvist opdræt og op til 5 
heste. 
 
Bygningssættet består af en nyere kostald med dybstrøelse, de oprindelige bygninger omkring 
gårdkernen, kalvehytter, gyllebeholder og plansiloer. 
 
Selve staldanlægget og gyllebeholder er placeret i det åbne land syd for Lov i Næstved 
Kommune. 
 
Det ansøgte indeholder et samlet produktionsarealet på 3.310 m2. Produktionsarealet fremgår 
af ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk. Der ændres ikke i de eksisterende produktionsarealer, 
men der etableres ca. 1.375 m2 nye produktionsarealer. Produktionsarealerne består af 
dybstrøelsesområder til køer og ungdyr.  
 
Tabel 1.1: Oversigt over staldafsnit og produktionsareal. 

Staldafsnit Ansøgt m2 Nudrift m2 8-års drift m2 
Kostald, dybstrøelse 1.150 1.150 900 
Ny kostald, dybstrøelse 1.300 0 0 
Goldkostald 248 248 248 
Lange stald 93 93 93 
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Kælveboks 20 20 20 
Gl. stald 1 94 94 94 
Gl. stald 2 65 65 65 
Kalvehytter v kviestald 140 65 0 
Kalvehytter v kostald 200 200 200 
I alt 3.310 1.935 1.870 

 
Den samlede ammoniakfordampning fra ejendommen overstiger ikke 3.500 kg N/år, hvorfor 
der skal søges om en miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 16b. 
 
I forbindelse med godkendelsen sker der ingen ydre eller indre ændringer af de eksisterende 
bygninger og produktionsarealer. 
 
Der er ikke tale om et IE-brug. 
 
Samdrift med andre ejendomme 
Hverken husdyrholdet eller ejendommen er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet 
med andre husdyrbrug, men udgør et selvstændigt anlæg og skal derfor godkendes alene og 
ikke sammen med andre anlæg. Ejendommen drives dog sammen med 1 andre ejendomme 
beliggende ca. 2,5 km væk, men afstanden mellem ejendommene betyder, at de ikke kan 
godkendes samlet. 
 

 
 
 
Kommunens vurdering  
Der er ansøgt om at etablere en ny kostald 30 meter vest fra den eksisterende kostald på 
Østre Kærvej 6, 4700 Næstved. Mellem de to stalde skal der etableres en møddingplads og 
fortank, samt en returgang. Der vil også blive etableret en halmlade på 20 m x 50 m, nord for 
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kostalden. Produktionsanlægget udgøres af bygninger og anlæg vist på situationsplanen, jf. 
bilag 1.1. Se kort med tilbygninger på en del af ejendommen på kort 1 herunder. 
 
Kort 1: Kort over de sydlige bebyggelser, længst fra Lov. Kortudsnit fra ejendommens 
ansøgning. Den skraverede markering viser hvor der er ansøgt om nye bygninger. 

 
 
Det eksisterende produktionsareal udgør 1.935 m2 jævnfør ansøgningens oplysninger, hvilket 
stemmer overens med ejendommens miljøtilladelse af den 6.11.2019, som er taget i brug.  
 
Ansøgers konsulent har redegjort for produktionsarealer, køreareal og ædepladser i stalden. 
Vi har gennemgået produktionsarealerne, dyretype og staldsystem i både 8-års drift og nudrift 
i ansøgningssystemet og vi vurderer at de er indtegnet og indtastet korrekt. 
 
Kommunen vurderer, at husdyrbrugets eventuelle medarbejdere skal være orienteret om 
ejendommens miljøtilladelse, så de er bekendt med vilkårene for drift af husdyrbruget. 
 
Den nye kostalds placering kan ses på kort 1. Plansiloerne og halmladen fremgår også af 
kortet. Disse er nærmere beskrevet i afsnit 2. Den tredje ændring er ved kalvehytterne ved 
kviestalden, som vil blive udvidet til 140 m2 produktionsareal til kalve under 6 måneder på 
dybstrøelse, hvor det nuværende areal udgør maksimalt 65 m2. Det vil betyde, at der kan 
stilles flere kalvehytter op på arealet. Det er en forudsætning, at arealet er med støbt bund og 
afløb til beholder. Arealet ligger i direkte tilknytning syd for de gamle stalde. 
 
Produktionsarealet, staldtypen og dyretypen er grundlaget for ansøgningssystemets 
beregninger af ammoniakfordampningen fra staldene og lugt. Vi vurderer derfor, at vilkår 1 i 
den eksisterende miljøtilladelse skal erstattes af et nyt vilkår med de samlede tilladte 
produktionsarealer, staldsystem og dyretype, og at de skal placeres som ansøgt, da der er tale 
om et tillæg til ejendommens eksisterende miljøtilladelse. 
 
Der er også ansøgt om at kvæget er udegående i mindst 5 måneder for de tre nye 
produktionsarealer. Det er nærmere beskrevet i afsnit 4.3. om lugt. 
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 BAT i relation til ammoniak 
Ansøger oplyser 
I eksisterende stalde hvor der ikke foretages renoveringer eller ændringer i staldsystemet 
stilles der dog ikke krav om yderligere ammoniakreducerende teknikker, da det vil være 
uforholdsmæssigt dyrt at integrere i eksisterende stalde i forhold til den effekt der vil kunne 
opnås. 
 
I dette projekt, hvor der sker bygningsmæssige udvidelser med dybstrøelse, er BAT-kravet 
dog det samme som den faktiske emission, og dermed er der ikke behov for at investere i 
tiltag til at reducere ammoniakemissionen fra anlægget.  
 
Ved udbringning af gylle anvendes slæbeslanger eller gyllen nedfældes. Dybstrøelse opbevares 
overdækket, hvis det lægges i markstak. Gylle og dybstrøelse udbringes altid på de mest 
optimale tidspunkter for planternes optagelse af næringsstoffer. 
 
Det sikres hermed, at den nye produktion bidrager til, at målet for fald i ammoniakemissionen 
i DK nås og at den sundhedspåvirkning ammoniak afstedkommer dermed imødegås. Når 
ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af 
ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastninger hertil begrænses. 
 
Emissionen af ammoniak fra husdyrbruget beregnes i husdyrgodkendelse.dk, se nedenstående 
tabel. 
 

 
 
Husdyrbrugets emission af ammoniak til omgivelserne beregnes som summen af emissionen 
fra stalde og opbevaringsanlæg. Beregningen af emissionen baseres på oplysninger om 
husdyrholdet, staldanlæg, evt. fodersammensætning og opbevaring af husdyrgødning.  
 
Den samlede emission fra anlægget er 2.281 kg N/år, se ovenstående.  
 
Det er vurderingen af anlæggets emission af ammoniak er begrænset så meget, som det er 
proportionalt set i forhold til overholdelse af krav til BAT. 
 
Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 2.281 kg N/år. Den faktiske 
emission udgør 2.281 kg N/år. Dermed er det vejledende emissionsniveau overholdt. 
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Figur 1.1: BAT resultat fra skema 228.329 fra husdyrgodkendelse.dk. 
 
 
Kommunens vurdering af BAT 
Ammoniakfordampningen fra staldanlægget er i www.husdyrgodkendelse.dk beregnet til at 
være 2.281 kg N/år. 
 
I ansøgningssystemet er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for 
ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste 
tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og 
beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste og de tilknyttede 
standardvilkår for BAT fra 2011. BAT-niveauet afhænger af om en produktion er placeret i ny 
eller eksisterende stald. Vi har gennemgået BAT-forudsætningerne og vurderer at det er 
korrekt, at de eksisterende staldafsnit er fastsat i tidligere afgørelse og de to nye 
staldbygninger er indberettet som nye staldafsnit. Da der er tale om dybstrøelse, har det ikke 
betydning for BAT-forudsætningerne. BAT-emissionsgrænsen er beregnet til 2.281 kg N/år. 
 
Næstved Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at det ansøgte lever op til BAT for 
så vidt, angår staldindretning og herunder emission af ammoniak. 
 
Kommunen vurderer, at principperne i BREF-dokumentet (godt landmandskab, foder, 
staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring af husdyrgødning samt udbringning) 
også kan anvendes for husdyrproduktionen på Østre Kærvej 6. Disse emner er behandlet i de 
øvrige afsnit. 
 
Ammoniakemissionens påvirkning af naturområder er vurderet i afsnit 4.2. 
 
Vilkår 
For at fastholde den ansøgte husdyrproduktion på de på ansøgningstidspunktet gældende 
miljøkrav erstatter vi vilkår 1 i den eksisterende miljøtilladelse med vilkår om, at 
 

- Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema: 
 

Staldafsnit Dyretype Produktionsareal Staldsystem 
Kostald Malkekøer, kvier og stude 250 m2 Dybstrøelse 

Malkekøer, kvier og stude 900 m2 Dybstrøelse (Lang ædeplads 
med spalter (kanal, bagskyl) 

Goldkøer Alle kvæg, heste, får og geder 248 m2 Dybstrøelse 
Lange stald Malkekøer, kvier og stude 93 m2 Dybstrøelse 
Kælveboks Malkekøer, kvier og stude 20 m2 Dybstrøelse 
Kalvehytter (v. 
kviestald) 

Kalve (under 6 mdr.) 140 m2 Dybstrøelse 

Kvier Gl. stald 1 Malkekøer, kvier og stude 94 m2 Dybstrøelse 
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Kvier Gl. stald 2 Malkekøer, kvier og stude 65 m2 Dybstrøelse 
Kalvehytter (v. 
kostald) 

Kalve (under 6 mdr.) 200 m2 Dybstrøelse 

Ny kostald Flexgruppe alle kvæg 1300 m2 Dybstrøelse 
I alt  3.310 m2  

 
- Medarbejdere skal være orienteret om til dette tillæg til miljøtilladelsen og være 

bekendt med vilkårene i den. 
 

 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold  

 Landskabet og planforhold 
Kommunens beskrivelse af det ansøgte 
På Østre Kærvej 6, 4700 Næstved, matr. nr. 6a, Lov By, Hammer, ønskes der i forlængelse af 
eksisterende løsdriftsstald opført en ny, 1.378 m2 stor kostald og parallelt hermed en ny, 998 
m2 stor halmlade. Herudover forlænges eksisterende plansiloer med 20 meter mod syd. 
 
Begge nye bygninger opføres i kote 15.00. Der etableres køreveje og arbejdsarealer mellem 
bygningerne med det primære formål at muliggøre kørsel med maskiner i forbindelse med 
håndtering af halm og gødning ud/ind mellem staldene.  
 
Bygningerne opføres med samme udtryk som eksisterende stald, nederst med betonelementer 
i norsk marmor (hvid), øverst med trempel og gavltrekanter i grøn umbra for bedst mulig 
visuel indpasning i det skrånende græsningslandskab. 
 
Tage dækkes i lighed med eksisterende bygning med grå eternitplader. 
 
Oversigt herunder viser facader af de nye bygninger. Grøn markering viser den eksisterende 
stald. Den øverste facade viser facade set sydfra. Midterste facadetegning viser facaden set 
nordfra og nederste facadetegning viser facaden set fra øst. Her er ikke vist beplantninger. 
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Terrænet omkring nybyggeriet efterbehandles og udjævnes så vidt muligt til ”naturligt 
terræn”, dvs. uden etablering af markante volde og skrænter.  
 
Langs markvej NØ for de fritliggende bygninger etableres en skærmende læhegnsplantning, 
bestående af minimum 3 rækker af primært løvfældende, hjemmehørende arter af træer og 
store buske. 

 
Situationsplan 1: Ansøgningsmaterialets situationsplan for udvidelser på Østre Kærvej 6, 4700 
Næstved. Befæstede arealer og nye bygninger og anlæg vist med sort, nye terrænkurver og 
beplantningsbælte langs markvej vist med grønt. Gennemkørende lastvognstrafik sker ad den 
med gult markerede vej.  
 
Kommunens beskrivelse af landskabs- og planforhold 
I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som Jordbrugsområde. Formålet 
med udpegningen er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og 
landskabsforvaltning. 
 
Der er ingen fredninger eller bygge- og beskyttelseslinjer registreret på arealet, hvor der skal 
bygges nyt og terrænreguleres.    
 
I Næstved Kommunes landskabskarakteranalyse betegnes lokalområdet som Delområde 7b, 
Fladså. Fladsåområdet er et åbent og enkelt landskab i middel skala, fladt mod øst og 
storbakket med bakker op til cirka 30 meter over havet i vest.  
 
Udenfor bymæssig bebyggelse præges området af intensivt landbrug og en del 
grusgravningsaktivitet. Ud over den ældre beplantning i haverne i landsbyen Lov og skoven 
Sønderskov ca. 1 km syd for ejendommen, er der stor set ingen beplantning. Enkelte 
udflyttede gårde ligger langs mindre veje, og der er få store bygninger. Den elektrificerede 
jernbanelinje, der løber umiddelbart øst for ejendommen i omtrent kote 12 i den lave, flade del 
af området, er sammen med landevejsbroen hen over den et markant og dominerende 
landskabselement.  
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Det åbne landskab og det bakkede terræn rummer i sig selv store oplevelsesværdier, som 
forstærkes af udnyttelsen som græsningslandskab. Den fritliggende stald og de omgivende 
oplagspladser og arbejdsarealer, der er placeret på de østvendte bakkeskråninger, er meget 
synlige set fra broen over jernbanen og fra toget på Sydbanen. Fra Landevejen i nord opleves 
gårdanlægget ikke fordi det ligger bag bebyggelsen i landsbyen, fra vest er anlægget ikke 
synligt fordi det ligger bag det bakkede terræn.  
 
Der er jævnfør landskabsanalysen mulighed for byggeri til store husdyrbrug efter en konkret 
vurdering, særligt i forhold til skala, og landskabelig indpasning. Fokus i denne sag er på bedst 
mulig indpasning af det nye bygningsanlæg på østsiden af det mod øst skrånende og 
forholdsvis højtliggende, åbne terræn, og at sikre, at bebyggelsen på ejendommen udbygges 
så det fremover vil opleves som én sammenhængende enhed. 
 

Ejendommen Østre Kærvej 6, 4700 Næstved, her vist med grønt, ligger mellem Lov, 
Sønderskov og Sydbanen. Topografisk kort 1:25.000 
 
Det oprindelige, 4-længede gårdanlæg på Østre Kærvej 6 ligger i landsbyen Lov, men det nye 
staldanlæg, gyllebeholder og plansiloer er på grund af miljø- og afstandskrav i 1990’-erne 
flyttet ud i det åbne landskab syd for byen.  
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Bebyggelsen på ejendommen Østre Kærvej 6 ligger således i forvejen meget spredt, nærmest 
fordelt på 2 enheder, hvilket i sig selv er en udfordring i henhold til det planlægningsmæssige 
princip om at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse ved som udgangspunkt at stille vilkår om, 
at nybyggeri opføres i umiddelbar tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.  
 
Tidligere etablering af fritliggende løsdriftsstald, plansiloer og tilhørende arbejdsarealer er i 
øvrigt sket ved store afgravninger ind i det højest liggende dele af bakkerne og efterfølgende 
opfyld på skråninger mod øst uden efterbehandling af terrænet eller etablering af beplantning.  
 

Ejendommen Østre Kærvej 6, 4700 Næstved set fra øst. Den grønne ring markerer det mod 
øst jævnt skrånende areal, hvor den nye halmlade omtrent placeres. Øverst t.h. landsbyen 
Lov, nederst t.h. den elektrificerede jernbane med landevejsbroen over. Bemærk afgravning af 
jord ifm. etablering af plansiloer og arbejdsarealer samt skråningerne omkring pladsen øst for 
stalden. SDFE skråfoto juni 2021. 
 
 

Østre Kærvej 6 set mod syd fra Landevejen over jernbanen. Eksisterende stald ligger bag 
eksisterende beplantning midt i billedet. Google streetview 2022. 
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Kommunens vurdering 
Den fritliggende kostald berettiger ikke til, automatisk at fortsætte udbygningen videre ud i det 
åbne land.  
 
Kommunen har derfor i samarbejde med ansøger arbejdet på at finde en løsning, hvor 
udvidelsen af ejendommens bygningsanlæg kan ske så det skaber bedre visuel sammenhæng 
mellem det oprindelige gårdanlæg i kanten af landsbyen og stalden, gyllebeholderen, 
oplagspladserne og plansiloerne, der ligger frit i det åbne land.  
 
Af driftsmæssige og arkitektoniske hensyn placeres de nye bygninger i samme kote som den 
eksisterende stald. Dernæst har det været et princip for placeringen, at arbejds- og 
oplagsarealer så vidt muligt placeres ”indvendigt” i anlægget, dvs. så vidt muligt imellem 
bygningerne, således at bygningerne skærmer for indsyn til evt. udendørs oplag.  
 
Bygningerne er udformet og placeret i terræn først og fremmest så det driftsmæssigt giver 
mening, men også på en sådan måde, at der terrænreguleres mindst muligt og så bygningerne 
ikke hverken ”stikker længere ud” i landskabet eller placeres og bygges højere end 
nødvendigt.  
 
For at skabe et mere roligt udtryk på bygningskomplekset, primært set fra jernbanen, er det i 
øvrigt et vilkår, at de nye bygninger: stald og halmlade opføres med samme orientering på 
tagryg og gavle som den eksisterende stald. De nye bygninger opføres i farver og 
materialevalg (jordfarver, grøn umbra, grå), der er afstemt med den eksisterende 
staldbygning og som er medvirkende til, visuelt at få bygningerne til at syne mindre når de ses 
op mod bakkerne i baggrunden.  
 
Sammenhæng med ejendommens oprindelige gårdanlæg i kanten af landsbyen forstærkes ved 
etablering af en læhegnsbeplantning, der visuelt forlænger eksisterende beplantning af store 
træer i haven omkring ejendommen. Den nye læhegnsbeplantning vil i øvrigt have den effekt, 
at den visuelt skærmer for den nederste del af det nye anlæg og det regulerede terræn. 
 
Med den ansøgte placering og udformning af det nye byggeri, vurderes det, at det nye 
staldanlæg, halmladen og de udvidede plansiloer vil kunne opføres uden negativ påvirkning på 
landskabet og det bestående miljø.  
 
Vilkår 
Der vil blive stillet vilkår om, at 

- Den nye stald og halmlade opføres i kote 15.00 
 

- Ny stald og lade opføres med saddeltag med samme taghældning og orientering på 
tagryg og gamle som den eksisterende, fritliggende stald.  

 
- Ny stald og lade opføres i samme arkitektur, farver og materialer som den 

eksisterende, fritliggende stald, dvs. med trempel og gavltrekanter i farven grøn umbra 
og med tage dækket med grå bølge-eternitplader 

 
- Terræn omkring de nye bygninger, arbejds-, oplags- og kørearealer samt plansiloer 

efterbehandles så det så vidt muligt fremstår som naturligt skrånende, græsklædt 
terræn. Der må ikke etableres jordvolde eller tekniske skråninger omkring anlægget. 

 
- Den udvidede oplagsplads øst for den eksisterende stald nedlægges og retableres så 

vidt muligt til naturligt terræn efter opførelse af det nye staldanlæg.  
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- Arealerne øst for bygningsanlægget må ikke etableres som eller anvendes til 
oplagspladser, men skal fremstå som græsskråninger.  

 
- På vestsiden af markvej/adgangsvej NØ for det nye bygningsanlæg og som vist på 

situationsplan 1, skal der etableres en minimum tre-rækket læhegnsplantning 
bestående af primært løvfældende arter af stedligt hjemmehørende træer og store 
buske. 

 
- Læhegnsbeplantningen skal etableres snarest muligt og senest 1 år efter de nye 

bygninger er opført. 
o Beplantningen skal i etableringsfasen indtil planterne er i god vækst, dvs. som 

regel de første 3-5 år, renholdes for ukrudt og om nødvendigt vandes så de 
nyetablerede planter sikres god vækst. 

o Læhegnsplantningen skal stedse vedligeholdes og om nødvendigt efterplantes så 
den til enhver tid fremstår tæt og visuelt skærmende. 

 
 

 Afstandskrav 
Ansøger oplyser 
Afstandskravet til egen beboelse, naboejendom og skel til naboejendom er ikke overholdt. Der 
er dog tale om eksisterende bygninger, hvor der ikke sker udvidelser eller ændringer, hvorfor 
den manglende overholdelse er uden betydning. 
 

 Afstands- 
krav 

Opmålt 
afstand 

Beskrivelse 

Ikke almene vandforsyningsanlæg 25 m > 25 m  
Almene vandforsyningsanlæg 50 m > 50 m  
Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m > 15 m  
Offentlig vej og privat fællesvej 15 m > 15 m  
Levnedsmiddelvirksomhed 25 m > 25 m  
Beboelse på samme ejendom 15 m Ca. 7 m Der er tale om eksisterende bygninger 
Naboskel 30 m Ca. 15-20 m Der er tale om eksisterende bygninger 
Nabobeboelse 50 m Ca. 25 m Der er tale om eksisterende bygninger 
Kategori 1 natur / 2.500 m Overdrev ca. 2,5 km sydvest for ejendommen 
Kategori 2 natur / 2.500 m Overdrev ca. 2,5 km nordvest for ejendommen 
Kategori 3 natur / Ca. 250 m Skov vest for ejendommen 
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens 
rammedel fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde 

50 m 60 m  

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

50 m 60 m  

Område i landzone med ”samlet bebyggelse” 50 m 105 m  
Figur 2.1: Afstande ift. § 6 og 8. Afstandene er målt som nærmeste afstand fra husdyranlæg eller 
gødningsopbevaringsanlæg til de respektive områder. 
 
Kommunens vurdering 
Ved udvidelse af dyrehold og etablering af nye stalde og gødningsopbevaringsanlæg er der en 
række afstandskrav i Husdyrbruglovens § 6 og 8, der skal overholdes. Udvidelse og ændringer 
af eksisterende dyrehold er ikke tilladt indenfor byzone og sommerhusområder, samt indenfor 
lokalplanlagte boligområder og områder til offentlige formål i landzone. 
 
Husdyrbruget er ikke beliggende i byzone, lokalplanlagt område eller i en afstand af mindre 
end 50 m fra nævnte områder. 
 
Situationsplan over anlægget fremgår af bilag 1.1.  
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Kommunen kan konstatere, at afstanden fra den nye kostald til nærmeste nabobeboelse på 
Østre Kærvej 1 og er over 100 meter. Af Husdyrbruglovens § 6, stk. 1 pkt. 3-4 fremgår det, at 
der ikke må blive etableret, udvidet eller ændret på stalde og anlæg, som medfører forøget 
forurening inden for 50 m fra nabobeboelse, byzone og visse lokalplanlagte områder. Stalden 
”lange stald” ligger cirka 25 meter fra Østre Kærvej 1 og derved inden for afstandskravet på 
50 meter til en nabobeboelse. Nærmeste byzone ligger omkring 65 meter og overholder 
derved det faste afstandskrav. Der sker ingen udvidelser eller ændringer af det eksisterende 
staldafsnit ”lange stald” og vi vurderer derfor, at der ikke bliver ændret på de eksisterende 
forhold og det derfor ikke er et krav, at afstandskravet bliver overholdt. 
 
Da der i staldene beliggende indenfor de i § 8 nævnte afstandskrav (hhv. 30 og 15 m fra 
naboskel og egen beboelse) ikke sker en forøget forurening vurderer Næstved Kommune, at 
afstandskravene i Husdyrbruglovens §8 er overholdt uden nødvendighed for at dispensere jf. 
lovens §9 stk. 3. 
 
Endvidere vurderer vi, at husdyrbruget ikke er placeret i forbudszonen på 10 m fra kategori 1 
og 2 natur jf. Husdyrbruglovens § 7. Afstandskravet på 15 meter til vandløb, herunder dræn 
vil også skulle blive overholdt i forbindelse med etablering af den nye stald, møddingplads og 
opsamlingsbeholder. Bliver der konstateret dræn i forbindelse med gravearbejdet, kræver det 
at disse bliver omlagt eller lagt i lukkede rør efter de gældende regler, så de overholder 
afstandskravet. 
 

 Opbevaringskapacitet og gødningshåndtering 

  Overfladeareal for gødningsopbevaringsanlæg og opbevaringskapacitet  
Ansøger oplyser 
Husdyrgødning håndteres som dybstrøelse og gylle. Der er en gyllebeholder på 1.500 m3, der 
opsamler vaskevand fra malkestald, og gylle fra ædepladsarealerne, mm. 
 
Overfladearealet af gyllebeholderne anvendes ved beregning af ammoniakfordampningen fra 
beholderne. Overfladearealet er beregnet automatisk ved indtegning af beholderne i 
husdyrgodkendelse.dk  
 
Der forventes et dyrehold på ca. 500 malkekøer med delvist opdræt. Antallet af dyr er bestemt 
af produktionsarealet. Nedenstående gødningsberegning er lave ud fra en forventet maksimal 
produktion. 
 
Gødningsproduktion  

Staldsystem Antal dyr Tons dybstrøelse/gylle pr dyr  i alt 
Malkekøer, dybstrøelse 500 10,25  5.125 
Malkekøer, gylle 500 11,58 5.790 
Kvier, dybstrøelse 250 3,31 828 
Kvier, gylle 250 2,10 525 
Kalve 300 1,48 444 
I alt   6.397 / 6.315 

 
Gødningsopbevaringsanlæg 

 Kapacitet m3 Opført Overfladeareal 
Gyllebeholder 1.500 1998 344 
Gyllebeholder, Hammer 1.500 2008 - 
Møddingsplads 50  1979 26 
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Der er en årlig produktion på max 6.397 tons dybstrøelse og 6.315 tons gylle. Staldene muges 
normalt 1-2 gange om året og gødningen udbringes direkte på markerne eller lægges i 
overdækket markstak. Gylle vi på sigt kunne afhentes ugentligt til biogasanlæg og afleveres 
tilbage som afgasset biomasse. Det samme kan på sigt komme på tale med dybstrøelsen, som 
så vil blive muget efter behov. 
 
Husdyrgødning anvendes på egne og forpagtede arealer i gødningssæsonen. Dybstrøelse 
udbringes med gødningsspreder. Derudover vil anvendelsen af husdyrgødning fremgå i det 
årlige i gødningsregnskab der lovpligtigt skal indberettes til plantedirektoratet. 
Gødningsregnskabet gemmes i minimum 5 år. 
 
Kommunens vurdering 
Da der er tale om et tillæg skal vi vurdere på ændringerne på husdyrbruget. Der er faste regler 
til krav om opbevaring, herunder overdækning af gødning på møddingpladsen, straks efter 
udlægning og krav om sideafgrænsning eller randbelægning, mod til afløb til 
opsamlingsbeholder. 
Vi vurderer at ændringerne på husdyrbruget består af en øget mængde ensilagesaft fra 
ensilagepladsen, der udvides med cirka 650 m², hvortil afløb skal føres til gyllebeholderen. Det 
vil bidrage med cirka 300 m³ ensilagesaft inklusiv restvand.  
 
Vi vurderer, at næsten al produktion fra staldene, herunder også den nye stald bliver udgjort 
af dybstrøelse, bortset fra en mindre mængde gylle fra den lange ædeplads ved foderbordet i 
den eksisterende kostald. Gylle derfra ledes til gyllebeholderen. På ejendommen er der en 
ældre møddingplads med afløb til gyllebeholderen. Den har en kapacitet på omkring 50 m³ 
dybstrøelse fra kalvene. Den nye møddingplads på 100 m² vil kunne rumme omkring 170 m³ 
dybstrøelse ad gangen. Fra pladsen vil der blive etableret afløb til en fortank med et 
overfladeareal på 9 m², som vil få en kapacitet på cirka 25 m³. Kapaciteten er i 
overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 
 
For at fastholde den maksimale ammoniakemission fra husdyrbruget, erstatter vi det 
eksisterende vilkår om maksimalt overfladeareal på møddingpladsen, så den ældre 
møddingplads fortsat højst må være 26 m² og at den nye møddingplads må få en overflade på 
100m². 
Vi stiller vilkår til at fortanken med en kapacitet på cirka 25 m3 fra møddingpladsen må få et 
overfladeareal på maksimalt 9 m2 og at den skal etableres med fast låg. 
 
De eksisterende vilkår om begrænsning af lugt i forbindelse med kørsel og håndtering er 
fortsat gældende og gælder også for den nye møddingplads og i de tilfælde hvor der afhentet 
gylle eller møddingsaft fra fortanken.  
I forbindelse med afhentning af husdyrgødning kan der opstå lugtgener for de omkringboende. 
De eksisterende vilkår vurderer vi er tilstrækkeligt i forbindelse med denne udvidelse. 
Opbevaring og håndtering af dybstrøelsen vil være efter de gældende miljøregler og vi 
vurderer derfor ikke at der er behov for at stille yderligere vilkår hertil. 
 
Det vurderes, at den generelle regulering, vilkår i den eksisterende miljøtilladelse er 
tilstrækkelig til at sikre naboer mod unødige gener ved håndtering og udbringning af 
husdyrgødning. 
 
Vilkår 
Der vil blive stillet vilkår om, at 
 

- Det samlede overfladeareal på ejendommens fortank må højst være 9 m2 og skal være 
med fast låg. 
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- Ejendommens møddingsplads ved den ældre bygningsmasse må maksimalt have et 
overfladeareal på 26 m2. Den nye møddingplads ved ”kostald” må højst få et 
overfladeareal på 100 m² til opbevaring af dybstrøelse. 

 

 Husdyrbrugets forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger 

 Anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT 
Ved miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b skal det sikres, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 
Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedstype, 
blandt andet må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny 
eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske 
forhold, der indgår i vurderingen. BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at 
nedbringe den samlede, miljømæssige belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor 
anvende teknik, der kan anses som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende 
foranstaltninger ville være tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Ansøger er selv ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. 
Kommunen har indarbejdet vurderingen af BAT for så vidt angår staldindretning, 
ammoniakemission og opbevaring af husdyrgødning i afsnit 1-3. 
 

4.1.1 Foder 
Kommunens vurdering 
Ensilagen bliver opbevaret i plansiloer med fast bund og afløb til opsamlingsbeholder. Næstved 
Kommune vurderer, at ensilage- og foderopbevaringen (silo) samt håndtering af foder på 
husdyrbruget er i overensstemmelse med gældende regler og ikke vil medføre væsentlige 
påvirkninger og gener for omgivelserne. Opbevaringen vil ikke i sig selv medføre risiko for 
tilhold af skadedyr, hvis spild af foder bliver fjernet dagligt, som der er vilkår om i den 
eksisterende miljøtilladelse. 
Den planlagte forlængelse af ensilagesiloerne vil øge kapaciteten af foder, hvilket stemmer 
overens med at der kommer flere kvæg på husdyrbruget. Kvæget er udegående i 
sommerhalvåret og derfor bliver en vis mængde foder græsset på marken. 
 
Desuden vurderes det, at opbevaringsformen (silo) ikke i sig selv medfører risiko for tilhold af 
skadedyr, hvis spild m.v. af foder minimeres og fjernes med det samme. Der stilles vilkår i 
henhold hertil. 
 
Vurdering af BAT 
BREF-dokumentet angiver, at det er BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af 
næringsstofindholdet i foderet, og løbende kontrol, så det stemmer overens med dyrenes 
behov. Dette vurderes at være opfyldt ved det beskrevne vedr. foderanalyser fra plansiloerne 
samt analyser på fuldfoderblandingerne. 
 

4.1.2 Energi og vandforbrug 
Ansøger oplyser 
 
Energiforbrug 
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Produktionen er indrettet meget energieffektivt, og der ikke bruges mere energi end højst 
nødvendigt, idet der i særdeleshed er et stort økonomisk argument for at spare på energien. 
Stalden er naturligt ventileret, og bruger derfor meget lidt energi. 
Det største energiforbrug går til belysning og drift af malkeanlægget. Lysstofrør af ældre dato 
vil blive udskiftet med mere energioptimale rør efterhånden som de skal udskiftes. 
 

 Nudrift Ansøgt 
El 250.000 500.000 
Diesel 10.000 20.000 

 
Vandforbrug 
Ejendommen ligger i område med drikkevandsinteresser. Ejendommen forventes at have et 
normalt vandforbrug, idet der ikke er særligt vandforbrugende processer i det daglige. 
Vandforbruget følges løbende så evt. lækage på vandrør opdages.  
 
Det vurderes på den baggrund af der på ejendommen er gjort tilstrækkeligt for at begrænse 
vandforbruget.  
 
Vandindvinding til husdyrbruget vurderes ikke at have betydning på overfladevand (søer og 
åer). 

 Nudrift (m3) Ansøgt (m3) 
Drikkevand til dyrene 8.120 Ca. 15.000 
Vaskevand 1.450 2.500 
I alt 9.570 17.500 

 
Ejendommens vandforbrug anvendes primært til drikkevand og vask af malkeanlæg og -stald. 
 
BAT på vandbesparende foranstaltninger 
Ejendommen forventes at have et normalt vandforbrug, idet der ikke er særligt 
vandforbrugende processer i det daglige. Vand fra køling af mælk genbruges til drikkevand til 
køerne. Vandforbruget følges løbende så evt. lækage på vandrør opdages.  
Det vurderes på den baggrund af der i projektet er gjort tilstrækkeligt for at begrænse 
vandforbruget.  
 
Vandindvinding til husdyrbruget vurderes ikke at have betydning på overfladevand (søer og 
åer). Ejendommen ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. 
 
Kommunens vurdering 
I forbindelse med udvidelsen forventer ansøger en fordobling af energi- og vandforbruget på 
husdyrbruget. El- og dieselforbruget forventer vi vil blive forøget, dog ikke en fordobling, da vi 
vurderer at der vil være en synergieffekt, for eksempel ved ensilering af foder. Energiforbruget 
fra malkeanlægget, køling og pumper vil blive forøget med en udvidelse. 
 
Størstedelen af vandforbruget går til drikkevand til dyrene og derfor vil en forøgelse medføre 
en naturlig forøgelse af drikkevandsbehovet. Vi vurderer at de eksisterende BAT-vilkår om årlig 
aflæsning og opmærksomhed på energi- og vandforbruget er tilstrækkelige ved dette tillæg. 
 
Overordnet set, vurderer vi, at udgifterne til energi i sig selv vil anspore til at spare på 
ressourcerne, hvorved driften fortsat forventes drevet med energibesparende installationer og 
uden unødig transport og energiforbrug. 
 

4.1.3 Spildevand  
Ansøger 
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Rengøringsvand og drikkevandsspild fra dyreholdet opbevares i gyllebeholder.  
 
Det vurderes, at der på anlægget sørges for at reducere energiforbruget, forbruget af olier- og 
kemikalier, vandforbrug og mængden af spildevand. 
 
Kommunens vurdering 
Rengøringsvand og drikkevandsspild vil blive forøget og tilført gyllebeholderen. Ansøger har 
ikke oplyst nærmere om spildevandsforhold i forbindelse med udvidelsen. Vi vurderer, at 
afledning af tagvand fra den nye kostald og halmlade ikke er omfattet af dette tillæg til 
miljøtilladelsen, men ansøger selv skal redegøre for dette i forbindelse med byggeansøgning til 
projektet. Kravene om afløb inden for 15 meter til den nye og eksisterende stald og 
møddingplads vil fortsat være gældende. 
Vi vurderer at de faste regler for udledning af spildevand, herunder tagvand og 
husdyrgødningsbekendtgørelsens regler er tilstrækkelige og der ikke er behov for at stille 
vilkår hertil. 
 

4.1.4 Management 
Kommunens vurdering 
Næstved Kommune vurderer det som værende BAT at træne og uddanne medarbejdere; 
registrere vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldstyper, samt anvendelsen af 
husdyrgødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en beredskabsplan 
ved uheld. 
 
Husdyrbruget har vilkår om at der skal være en beredskabsplan. Den ansøgte udvidelse af 
produktionen, herunder nye afbrydere, brandslukkere, pladser, halmoplag mv. skal opdateres. 
Da det eksisterende vilkår stiller krav om en årlig opdatering af planen, vurderer vi at der ikke 
er behov for at stille et nyt vilkår hertil. 

 

4.1.5 Samlet vurdering af BAT 
Kommunens vurdering 
På baggrund af ovenstående vurderer Næstved Kommune, at ejendommen lever op til krav om 
anvendelse af BAT i husdyrproduktionen. 
 

 Påvirkning af sårbar natur og sårbare arter 
Ansøger oplyser 
Ammoniakdeposition til omkringliggende natur beregnes i husdyrgodkendelse.dk. Der er 
foretaget depositionsberegninger til 1 kategori 1-naturområde, 1 kategori 2-naturområde, 6 
kategori 3-naturområder, samt 2 nærliggende søer, der er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3.   
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Figur 4.1: Beregning af ammoniakdeposition på naturområder.  
 

 
 
Som det fremgår af ovenstående udklip, er der ingen af de omhandlede naturpunkter, der 
modtager større merbelastning end de fastsatte grænseværdier. 
 

Bekendtgørelsens afskæringskriterier og beskyttelsesniveauer, for de omkringliggende 
naturområder er overholdt. Den beregnende ammoniakdeposition til omkringliggende 
naturområder vil derfor ikke medføre forringelse af naturtilstanden i de pågældende 
naturområder. 
 
Kategori 1-natur 
Det nærmeste kategori 1 naturområde ligger på ca. 2,5 km sydvest for ejendommen. Der er 
tale om et overdrev beliggende indenfor Natura 2000 område ved Dybsø Fjord. Området 
modtager ikke ammoniakdeposition fra anlægget. Der er ikke kumulation med andre 
husdyrbrug i nærheden, og de lovgivningsmæssige krav på en maksimal totaldeposition på 
0,7/0,4/0,2 kg N/ha er overholdt. 
 
Kategori 2-natur 
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Det nærmeste kategori 2 naturområde ligger ca. 2,5 km nordvest for ejendommen. Det er tale 
om et større overdrev ved Marbjerg Skov. Området modtager ikke ammoniakdeposition fra 
anlægget, og lovgivningens krav om maksimal totaldeposition er derfor overholdt. 
 
Kategori 3-natur 
De nærmeste kategori 3 naturområder er 2 skove ca. 250 m hhv. øst og vest for ejendommen. 
Afskæringskriteriet til kategori 3 natur er således, at kommunen uden yderligere vurdering kan 
tillade en merdeposition op til 1,0 kg N/ha, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 
1,0 kg N/ha. Der er beregnet deposition på de nærmeste kategori 3 naturområder. Ingen af 
områderne modtager en merdeposition på over 1 kg N/ha. 
 
Anden natur 
Kommunen skal desuden vurdere på eventuelle påvirkninger af anden omkringliggende natur, 
fx søer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og naturlokaliteter, der kan indeholde bilag IV 
arter. Der er derfor foretaget depositionsberegninger til 2 nærliggende § 3 søer. 
 
Søerne modtager en totalbelastning på hhv. 1 og 1,1 kg. Det vurderes, at søerne ikke bliver 
væsentligt påvirkede af depositionen, da søer som udgangspunkt ikke er kvælstofbegrænsede, 
og depositionsbidraget udgør en meget lille del af den samlede belastning.   
 
Det vurderes, at projektet hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil 
kunne påvirke kategori 1, 2 eller 3 natur, eller have en væsentlig negativ indvirkning på øvrige 
naturområder.  
 
Bilag IV arter 
Det vurderes, at der potentielt kan leve bilag IV arter, fx salamandere, omkring ejendommen. 
Der fjernes dog ikke levesteder i forbindelse med projekt, og der er ikke en merbelastning med 
ammoniak, og det vurderes derfor, at det ansøgte ikke giver anledning til påvirkning af leve-, 
yngle- eller rasteområder for evt. bilag IV arter i området.  
 
Kommunens vurdering 
Kategori 1-natur 
For kategori 1-natur gælder at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må 
overskride følgende beskyttelsesniveau: 

 0,2 kg N/ha ved mere end 2 husdyrbrug (mere end 1 ejendom udover ansøger) 
 0,4 kg N/ha ved 2 husdyrbrug (ansøger samt 1 ejendom) 
 0,7 kg N/ha ved 1 husdyrbrug (ansøger) 

 
Antallet af husdyrbrug ud over det ansøgte opgøres på følgende måde (kumulationsmodel), ud 
fra antallet af husdyrbrug med en emission på mere end: 

1) 150 kg NH₃-N pr. år inden for 200 m, 
2) 450 kg NH₃-N pr. år inden for 200-300 m, 
3) 750 kg NH₃-N pr. år inden for 300-500 m, 
4) 1.500 kg NH₃-N pr. år inden for 500-1.000 m, og 
5) 5.000 kg NH₃-N pr. år inden for 1.000-2.500 m. 

 
Nærmeste kategori 1-natur er beliggende ca. 2,5 km sydvest for anlægget. Der er tale om en 
lysåben habitatnaturtype (overdrev) syd for Vester Egesborg, i direkte tilknytning til Natura 
2000-område 169 "Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde" (Se Kort 
1). 
 



 

21 
 

Den totale ammoniakdeposition er beregnet til 0,0 kg N/ha/år for den nærmeste kategori 1-
natur. Vi har gennemgået kumulation fra andre husdyrbrug og vurderer at det ansøgte er 
udpeget og indtastet korrekt. Udvidelsen medfører heller ingen merdeposition af 
ammoniakpåvirkning til det nærmeste kategori 1-naturområde og vi vurderer derfor at 
afskæringskriteriet bliver overholdt ved udvidelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kort 1. Beliggenhed af Kategori 1-naturområder (lysgrøn = lysåben habitatnatur). Rød stjerne markerer anlægget på 
Østre Kærvej 6. Kategori 2-naturområder er vist med rød cirkel. Afgræsningen af Natura 2000-området er vist med 
lilla skravering. 
 
Kategori 2-natur 
Kategori 2-natur omfatter højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, som er beliggende udenfor Natura 2000-områder.  
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Vi vurderer at ansøger har udpeget den korrekte kategori 2-natur, som er et overdrev 
beliggende mod nordvest. Se røde cirkler på kort 1. Overdrevet ligger i nogenlunde samme 
afstand, som nærmeste kategori 1-natur og modtager ingen totaldeposition og derfor heller 
ingen merdeposition af ammoniak. Vi vurderer at afskæringskriteriet bliver overholdt. 
 
Kategori 3-natur  
Kategori 3-natur er visse beskyttede og ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-
områder, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som er beskyttet 
efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.  
Skov defineres som arealer, der er større end ½ ha og mere end 20 meter brede, og som er 
bevokset med træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af 
højstammede træer, jævnfør skovlovens definition af skov. 
 
Anlægget på Østre Kærvej ligger placeret umiddelbart syd for landsbyen Lov. Nærmeste 
Kategori 3-naturområde er en mose ca. 600 meter vest for anlægget. Den modtager en 
merdeposition på 0,1 kg N/ha/år og en totaldeposition på 0,2 kg N/ha/år. Vi vurderer, at den 
vejledende grænse på 1,0 kg N/ha/år bliver overholdt og der ikke vil ske tilstandsændring ved 
udvidelse af husdyrbruget på Østre Kærvej 6. Se kort 2 herunder. 
 
Kort 2. Beliggenhed af Kategori 1-naturområder (lysgrøn = lysåben habitatnatur). Rød stjerne markerer anlægget på 
Østre Kærvej 6. Kategori 2-naturområder er vist med rød cirkel. Afgræsningen af Natura 2000-området er vist med 
lilla skravering. 

 
Nærmeste potentielle kategori 3-skove er Lov Østerskov og Lov Sønderskov, der begge ligger 
ca. 1 km fra anlægget i hhv. nordøstlig og sydlig retning. Lov Østerskov ses angivet på kort 2. 
De modtager en merdeposition på max. 0,1 kg N/ha/år og modtager en totaldeposition på 0,4 
kg N/ha/år. Ansøger har indtastet flere skove, se tabel 4.1. Skoven, som er angivet som ”skov 
øst” er en række af træer langs jernbanen, er etableret efter 1954 og har en bredde på højst 
20 meter og er ikke omfattet af skovdefinitionen. Vi vurderer, at der ikke er 
ammoniakfølsomme skove, omfattet af kategori 3-natur, som modtager en merdeposition over 
1,0 kg N/ha/år. 
 



 

23 
 

Samlet vurdering 
Ud fra disse forhold, er det kommunens samlede vurdering, at naturområder omfattet af 
husdyrbruglovens § 7 ikke påvirkes væsentligt af projektet på Østre Kærvej 6, og at ansøgningen 
overholder de generelle beskyttelseskrav. Der stilles derfor ikke vilkår i forhold til driften.  

4.2.1 Natura 2000-områder 
Kommunens vurdering 
Anlægget på Østre Kærvej 6 er beliggende nær Natura 2000-område nr. 169, "Havet og 
kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde". Se kort 1. Natura 2000-området 
udgøres af et habitatområde og fuglebeskyttelsesområde (Ramsarområde). Dybsø Fjord er 
udpeget til vildtreservat for at beskytte trækfuglene. Natura 2000-området ligger i Næstved og 
Vordingborg Kommuner og inden for vandplanområdet hovedvandopland 2.5 
Smålandsfarvandet. 
 
Fra anlægget på Østre Kærvej 6 er der som nævnt en årlig total emission på 2.281 kg N/ha/år.  
Den totale ammoniakdeposition er beregnet til 0,0 kg N/ha/år for den nærmest beliggende del 
habitatområdet-området, H148 ”Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved 
Odde”. Dette indebærer, som beskrevet under kategori 1-natur, at der ikke er nogen 
påvirkning af habitatnaturtyper eller arter (skæv vindelsnegl, klokkefrø, stor vandsalamander 
og gråsæl) som er på udpegningsgrundlaget for habitatområde, H148.  
 
Hvad angår arter på udpegningsgrundlaget på fuglebeskyttelsesområdet, F81 (Karrebæk, 
Dybsø og Avnø Fjorde), er det vurderingen, at ændringen af husdyrholdet på Østre Kærvej 6 
ikke vil påvirke fugles bevaringsstatus, da der ikke sker nogen deposition fra anlægget på 
levesteder i beskyttelsesområdet. Desuden vil der ikke blive fældet træer, der eventuelt ville 
kunne påvirke flagermus i almindelighed eller fuglelivet indenfor F81.  
 
I vurderingen er der lagt vægt på, at kortlægning af habitatnaturtyper vurderes at være 
retvisende. Der er således ikke grund til at tro, at der findes ukortlagte habitatnaturtyper 
omkring husdyrbrugets anlæg. 
 

Idet den totale ammoniakdeposition fra projektet på nærmeste habitatnaturtype er beregnet til 
0,0 kg N/ha pr. år vurderer Næstved Kommune, at ammoniakfordampning fra husdyrbrugets 
samlede anlæg ikke vil udgøre en nogen påvirkning af Natura 2000- området eller udpeg-
ningsgrundlagets arter og naturtyper, og Næstved Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte 
projekt hverken alene eller sammen med andre planer og projekter i området ikke vil have nogen 
væsentlig negativ påvirkning på de omkringliggende Natura 2000 områder. 
Samtidigt vurderes det, at det udvidede dyrehold på Østre Kærvej 6 beliggende udenfor 
Natura 2000-området ikke kræver, at der i forhold til påvirkninger fra anlægget udarbejdes en 
egentlig konsekvensvurdering jfr. § 7 i Habitatdirektivbekendtgørelsen. Begrundelsen for 
denne vurdering er, at hverken naturtyper eller arter vurderes at ville blive påvirket. 

4.2.2 Bilag IV-arter og andre beskyttede eller fredede arter 
Kommunens vurdering 
Beskyttelsen af bilag IV-arter (bilag 4-arter) indebærer blandt andet forbud mod beskadigelse 
eller ødelæggelse af arternes levesteder og yngle- og/eller rasteområder. Af sårbare og 
beskyttelseskrævende arter findes i området med stor sandsynlighed bilag IV-arterne 
Springfrø, Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø.  
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I denne del af kommunen er det sandsynligt, at der findes følgende Bilag IV-padder: Springfrø, 
Stor vandsalamander og Spidssnudet frø. Omkring anlægget findes der endvidere med stor 
sandsynlighed Skrubtudse, Grøn Frø og Lille Vandsalamander. Alle padder og deres yngel er 
fredede i Danmark. 
 
Springfrø er udbredt på Sydsjælland og specielt i områder nær løvskov. I skovrige områder 
med mange vandhuller eller oversvømmelser kan den optræde endog meget talrigt. Springfrø 
opholder sig i skov og beplantninger uden for yngletiden. 
 
Stor Vandsalamander er almindelig i det sydøstlige Danmark i vandhuller og formoder vi findes 
i op mod halvdelen af vandhullerne i kommunen. Især i vandhuller med bedst vandkvalitet og 
uden fisk vil sandsynligheden være størst. Arten opholder sig efter yngleperioden forsat lige 
omkring vandhullet eller 2-300 meter derfra. 
 
Spidssnudet Frø er ikke i samme grad som Springfrø knyttet til egentlige vandhuller, men 
foretrækker i langt højere grad oversvømmede partier i moser og på enge (fladvand). Uden for 
ynglesæsonen lever Spidssnudet Frø i enge, moser og udyrkede fugtige arealer. Det er en art, 
der kræver høj naturkvalitet på såvel yngle- som rastelokaliteter.   
 

Omkring anlægget på Østre Kærvej 6 findes en mose (cirka 600 meter væk) og 3-4 
vandhuller. Se turkise cirkler på kort 2. Vandhullerne i forbindelse med dette tillæg er ikke 
besigtiget med henblik på at fastslå aktuel/potentiel forekomst af Bilag IV-padder, da 
merdepositionen på søerne er beregnet til maksimalt 0,5 kg N/ha/år. Søen ”sø sydøst” er et 
afvandingsbassin, hvor totaldepositionen er beregnet til 1,0 kg N/ha/år. Vandhullerne er 
tidligere besigtiget ved kommunens § 3-registrering i 2010. 

Det er således Næstved kommunes, at dette tillæg til husdyrbruget på Østre Kærvej 6 ikke vil 
betyde en væsentlig negativ påvirkning af levesteder for Bilag IV-padder. Og kommunen 
vurderer, at det generelle beskyttelsesniveau i husdyrloven er tilstrækkeligt til at beskytte 
yngleområder mod væsentlig negativ påvirkning fra ammoniak fra anlægget.  

 
Udover nævnte Bilag IV-padder findes med stor sandsynlighed en række flagermus-arter i 
området. De almindeligste og mest sandsynlige arter i Næstved Kommune er vandflagermus, 
brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus og dværgflagermus. Der bliver ikke fældet 
træer i forbindelse med udvidelse af ensilagesiloerne, stalden eller halmladen, som kan påvirke 
flagermus. 
 
Der sættes ikke vilkår i forhold til påvirkning af Bilag IV-arter. 

 Lugt 
Ansøger oplyser 
Den primære kilde til lugt fra ejendommen er staldventilation. Lugtgener fra opbevaringsanlæg 
og gylleudbringning indgår ikke i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, men håndteres 
gennem de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.  
 
Lugtbidraget fra staldene afhænger af produktionsarealet, gulvtype og dyretype. Der beregnes 
en vægtet gennemsnitsafstand ud fra ejendommens lugtcentrum i forhold til 
byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse og enkeltliggende bolig.  
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Figur 4.2: Samlet resultat af lugtberegningen fra IT-ansøgningssystemet (www.husdyrgodkendelse.dk). 
 
Der tages så vidt muligt hensyn til naboer ved udspredning af husdyrgødning. Omrøring af 
gyllebeholdere sker først umiddelbart før udbringning.  
 
Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnlig for at undgå uhygiejniske forhold og 
for at mindske risikoen for lugtgener for omkringboende. 
 
Det er således vurderingen, at ansøger har foretaget de nødvendige tiltag for at imødegå 
lugtgener. 
 
Kommunens vurdering 
Den vægtede gennemsnitsafstand fra lugtcentrum til nærmeste nabo, Østre Kærvej 1, der er 
uden landbrugspligt, er ca. 185 meter. Der bliver ikke ændret ved den eksisterende produktion 
ved den ældre del af staldanlægget og den nye kostald bliver etableret omkring 200 meter syd 
herfor. Derfor forskydes staldlugtcentrum. Nærmeste nabo er placeret nord for staldanlægget. 
Nærmeste samlet bebyggelse er Vestre Kærvej 1, der ligger ca. 64 m vest for ejendommens 
ældste bygningsmasse, hvor der fortsat er stalde i drift. Den nye stald bliver etableret omkring 
250 meter sydøst for Vestre Kærvej 1. Ansøger har udpeget Lov som byzone. Den ligger 
omkring 70 meter nordvest for den ældste del af staldanlægget og omkring 270 meter fra den 
nye kostald. 
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Vi kan konstatere, at ansøger har udpeget de korrekte ejendomme, der udgør henholdsvis 
nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone. Der er dog for hver udpeget tre punkter for 
hver bebyggelestype. Vi vurderer at udpegningerne er indtastet korrekt i nudrift. Der bliver 
således ikke foretaget ændringer i de eksisterende stalde, hvor der er vilkår om, at dyrene skal 
være udegående i minimum fem måneder årligt, dog ikke for kostalden og kalvehytterne ved 
kostalden. 
 
For at kunne etablere den nye stald er det en forudsætning, at dyrene er udegående minimum 
fem måneder årligt, for at placeringen og produktionen på husdyrbruget kan overholde 
lugtgenekriteriet. Forudsætningen betyder at produktionsarealet i den nye kostald ikke må 
være i brug i mindst fem måneder om året, herunder i juni, juli, august og september. Vi stiller 
vilkår herom. 
 
Den begrænsende faktor for den ansøgte udvidelse af husdyrbruget er byzonen, som ligger 
206,9 meter fra staldlugtcentrum og kravet ifølge lugtgenekriteriets beregninger er 204,6 
meter. Derfor kan ansøger heller ikke forvente at reducere perioden med udegående dyr i 
nogle af staldene fremadrettet med de gældende regler for lugt, dog bortset fra kostalden og 
kalvehytterne ved kostalden, hvor det ikke er et krav at kvæget er udegående. 
I forbindelse med ansøgningen er ansøger gjort opmærksom på begrænsningen på 
husdyrbruget er lugtgenekriteriet. 
 
Der er ingen kumulation i forhold til lugtgener fra øvrige husdyrbrug, ud fra 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kriterier, idet der ikke forefindes øvrige større 
husdyrbrug (ammoniakemission > 750 kg NH3-N pr. år) i området indenfor 300 m fra byzone 
og samlet bebyggelse og heller ikke indenfor 100 m fra enkeltbolig. 
 
Lugtberegninger i IT-ansøgningsskemaet viser, at afstandskravene kan overholdes for såvel 
nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, byzone og samlet bebyggelse. 
 
Lugtkonsekvenszonen er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 238 m. 
 
God staldhygiejne samt renholdelse af omgivelserne på ejendommen vurderes at medvirke til at 
minimere lugtudbredelse fra husdyrbruget. 
 
På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige lugtgener i 
forhold til omkringboende. Der er i den eksisterende og fortsat gældende miljøtilladelse vilkår til 
begrænsning af lugtgener. Vi vurderer at disse også vil gælde for den nye stald og møddingplads. 
Vi stiller vilkår om at kvæget i den nye kostald, skal være udegående i minimum 5 måneder 
årligt. 
 
Vilkår 
Der vil blive stillet vilkår om at,  

 
- Alle dyr i den nye kostald, skal være udegående i mindst 5 måneder i sommerhalvåret. 

Dokumentation herfor skal kunne forevises. 
 

 Transport 
Ansøger oplyser 
Daglige transporter tilrettelægges, så der tages hensyn til omkringboende, hvis det er muligt. 
De fleste transporter ligger i dagtimer indenfor normal arbejdstid. 
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De fleste udefrakommende transporter kommer via Østre Kærvej fra Landevejen gennem Lov.

 
Figur 4.3: Oversigt veje i området ved ejendommen.  
 
Transporter med husdyrgødning forventes at benytte Lov Sønderskov, dvs. øst for stuehuset, 
mens den daglige transport med mælk og foder benytter indkørslen vest for stuehuset til 
staldanlæggets østlige gavl. 
 
Tabel 4.5: Opgørelse over årlige transporter til/fra ejendommen. 
Antal transporter årligt Før Efter Tidsrum 
Gylletransport med traktor á ca. 25 tons 100 180 Forår og efterår. Normalt i 

tidsrummet kl. 06-21.   
Transport af dybstrøelse med traktor og 
vogn á 15 tons 

260 430 Forår og efterår. Normalt i 
tidsrummet kl. 06-21. 

Indtransport af majs og græs med traktor 
+ lastbil 

200 300 I høst køres døgndrift.  

Foder transporter: Mineraler, mm. 50 100 Hverdage 06-18.  
Mælk 365 365 Hele døgnet 
Afhentning af slagtedyr og døde dyr 36 36 Hverdage 06-18. 
Diverse 50 50 Hverdage 06-18. 
I alt 1.061 1.461  

 
Hovedparten af transporterne til ejendommen foregår ad interne markveje, i koncentrerede 
perioder, fx i forbindelse med høst, samt ved udbringning af husdyrgødning. Daglig transport 
med mælkebil ændres ikke. 
Der sker en stigning i antallet af transporter fra gennemsnitligt ca. 2,9 daglige transporter til 4 
daglige transporter. Transportændringen skyldes hovedsageligt ekstra transport med 
husdyrgødning. 
 
Kommunens vurdering 
Der vil ske en forøgelse af antallet af transporter, når der bliver etableret en større 
malkekvægbesætning på husdyrbruget. Vi vurderer at ansøgers oplysninger stemmer overens 
med hvad man kan forvente, når husdyrbruget bliver udvidet. Transport af dybstrøelse og 
indkørsel af halm og transport af afgasset biomasse vil bidrage til de forøgede antal. 
Ansøger har redegjort for hvilken kørevej lastbilen kører for at afhente mælk og hvilken 
kørevej der skal anvendes, i tilfælde af, at der bliver indgået aftale om at modtage afgasset 
biomasse. Se bilag 1.1. Der er tale om samme adgangsvej til ejendommen, men den interne 
kørevej være forskellig. Vi vurderer, at vi ikke har hjemmel til at stille vilkår hertil, da der er 
tale om intern kørevej og der kun er en adgangsvej til husdyrbruget via. byzonen i Gammel 
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Lov. Tilkørsel til ejendommen vil ske fra Landevejen og ind på en sidevej (Vestre Kærvej eller 
Østre Kærvej) til ejendommen på en strækning på cirka 100 meter, hvor ejendommene ligger 
tæt. 
 
Vi vurderer, at indtransport af græs og majs vil blive forøget med 70-100 transporter. En 
mindre del at disse transporter forventer vi bliver indkørt til siloerne fra de interne veje. 
Udvidelse af kapaciteten i ensilagesiloerne kan medvirke til at wrap i baller bliver reduceret, 
men der vil dog være et øget behov for oplagring af foder. 
 
Ud fra det samlede dyreholds størrelse vurderer Næstved Kommune, at der er tale om det 
forventelige antal nødvendige transporter på årlig basis. For at mindske eventuelle støjgener 
stilles der dog vilkår om, at transport til og fra ejendommen så vidt muligt skal foretages på 
hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 –18.00. Det vil særligt være hensynet til 
nabobeboelser på Vestre Kærvej og Østre Kærvej, da ejendommen ved al udkørsel fra 
ejendommen skal passere flere ejendomme. Støj i forhold til transporter er behandlet i afsnit 
4.5. 
 
Landzonen er landbrugets erhvervsområde og beboere af boliger i landzonen derfor acceptere 
visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug, som f.eks. øget 
trafik til og fra landbrugsejendommen i højsæsonen. Da husdyrbruget ligger direkte op af en 
byzone og udkørsel fra husdyrbruget sker gennem byzonen, kræver det at ansøger er særlig 
opmærksom på at begrænse unødig kørsel, samt at renholde adgangsveje for spild af foder og 
gødning, samt jord fra tunge maskiner. Kørsel på ejendommen i forbindelse med den årlige 
høst og drift af markerne foregår indenfor en afgrænset periode, og er en del af det 
sæsonbetonede arbejde, som må accepteres ved en landbrugsbedrift. 
 
Kørsel internt på ejendommen vurderes ikke at give anledning til gener for nærmeste 
nabobeboelser. Ensilagesiloerne og den nye stald ligger omkring 200 meter fra byzonegrænsen 
for at undgå visse gener fra blandt andet transport. 
 
Det er ikke muligt at regulere transporter i forbindelse med husdyrbrug ud fra standen af den 
offentlige vej og eventuel fremtidig nødvendig vedligeholdelse af den. Færdsel på offentlig vej 
reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. Hvis vejen er i en dårlig stand, vil det 
være kommunens vejmyndighed, som skal se på vejen. 
 
Samlet vurderer vi, at transport til og fra ejendommen som følge af den ansøgte udvidelse af 
husdyrproduktionen er hvad der må blive forventet heraf og derfor ikke er unødige 
transporter, som kan begrænses. 

 Støj 
Ansøger oplyser 
De væsentlige daglige støjkilder fra produktionen kommer fra staldene og transport. Støj fra 
anlægget vil kunne belaste omkringboende. Ejendommens store kostald er dog beliggende  
god afstand til omkringboende For at reducere støj er bl.a. foderblander, generatorer, mm så 
vidt muligt placeret indendørs. Derudover må der forventes ekstra støj i forbindelse med 
højsæsonerne i markdriften, høst udbringning af husdyrgødning mv. 
 
For at begrænse støjgener kontrolleres og serviceres maskiner og mekaniske installationer 
jævnligt. 
 
Transporter til og fra ejendommen vil kunne påvirke beboelserne langs kørselsruten. Imidlertid 
vil hovedparten af disse kørsler foregå indenfor almindelig arbejdstid. Det ansøgte vil ikke 
medføre øgede støjgener fra anlægget. 
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Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end Miljøstyrelsens vejledende 
niveauer (55 dag/ 45 aften / 40 nat dB A). 

 Placering og driftstid 
Stalde og dyr Naturlig ventilation (støjer ikke) 
Foderanlæg Fodring foregår indendørs 
Den daglige drift fx maskiner, 
fodring, flytning mv. 
 

Hovedparten af kørsler foregår i hverdagene fra kl. 6 
til kl. 21. Lejlighedsvis dog også på hverdage og i 
weekenderne.  

 
Det vurderes, at støj fra den daglige drift af ejendommen ikke vil være til væsentlig gene for 
omkringboende. 
 
Kommunens vurdering 
Vi vurderer, at den ansøgte udvidelse ikke vil medføre nye støjkilder end de hidtidige. Den 
daglige drift i forbindelse med malkning og foderblanding vil vare i en lidt længere periode, når 
der kommer flere kvæg til ejendommen. Der er i den eksisterende miljøtilladelse vilkår til 
begrænsning af støj. Vi vurderer at det også vil gælde for udvidelse af bedriften. 

 Støv 
Ansøger oplyser 
De væsentligste årsager til støv fra en husdyrproduktion er transporter på grusvej og 
håndtering af foder og strøelse. Størsteparten af den daglige transport foregår internt på 
ejendommen, Strøelse håndteres indendørs. Der forventes ikke væsentlige støvgener fra 
driften af ejendommen.  
 
Det vurderes, at støv fra produktionen ikke vil påvirke omkringboende væsentligt.  
 
Kommunens vurdering 
Kommunen vurderer, at de største kilder til støvgenerering ved den daglige drift er fra interne 
kørsler på grusveje og flisebelagte vejarealer i de tørre perioder. Der kommer ikke støvkilder 
tættere på naboer og omkringboende ved udvidelse af driften. Driften vil dog indebære flere 
kørsler og transport via. Østre Kærvej vil være den primære udkørsel. Vi vurderer, at risikoen 
for støvgener ved nabobeboelser er begrænset både på baggrund af afstanden fra den nye 
stald og maskinhal til naboer og afskærmer med ejendommens egen bygningsmasse til de 
nærmeste naboer. Skulle der opstå støvgener hos omkringboende, skal ansøger sørge for at 
nedbringe generne. Dette vilkår er fastsat i miljøtilladelsen og vi vurderer, at det også vil 
gælde for udvidelsen i dette tillæg. Vi vurderer derfor, at der ikke er behov for at stille 
yderligere vilkår. 

 Lys 

Ansøger oplyser 
Der vil ved den normale daglige drift være lys i staldene fra kl. 6.00 til 21.00. Normalt er der 
natbelysning i staldene om natten. Der er orienteringslys ved indgangene til staldene.  
Der er ikke arbejdsprojektører på ejendommen, men der er lys på gavlene af et par af 
bygningerne, som er tændt, når der arbejdes ved kalvehytter, stald og plansiloer. 
 
Det vurderes, at lys fra produktionen ikke vil påvirke omkringboende.  
 
Kommunens vurdering 
I den periode hvor kvæget har adgang til den nye stald, vil der i aftentimer og tidlige 
morgentimer være behov for lys i stalden. Vi vurderer at denne lyspåvirkning vil være meget 
begrænset. Den nye plads mellem kostalden og den nye kostald og den nye halmlade vil være 
afgrænset, så eventuel pladsbelysning vil være meget begrænset hos eventuelle naboer.  
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Næstved Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke vil kunne forekomme fjerneffekt fra 
belysning fra ejendommen. Der er i forvejen vilkår om belysning, som vi vurderer er 
tilstrækkelige i forbindelse med denne udvidelse. 

 Kemikalier og olie 

Kommunes vurdering 
Vi vurderer at de eksisterende vilkår og de generelle miljøregler er tilstrækkelige i forbindelse 
med udvidelsen, da der ikke bliver ændret på håndteringen af olie og kemikalier. 

 Affald 
Ansøger oplyser 
I forbindelse med produktionen på ejendommen produceres der husdyrgødning, som 
genanvendes som gødning på markerne. Foderspil søges minimeret mest muligt, da foder er 
en omkostning i produktionen. De affaldsmængder som skal håndteres, opbevares og 
bortskaffes, er primært emballage fra de hjælpestoffer som anvendes i produktionen. 
 
Affaldet fra husdyrbruget kan inddeles i følgende affaldsfraktioner; 

- Dagrenovation 
- Genbrugeligt affald (pap, papir, jern, rengjort glas, metal, plastsække, paller etc.) 
- Farligt affald (lysstofrør, pærer, spraydåser, batterier etc.) 
- Forbrændingsegnet affald (papirsække, emballage etc.) 
- Deponeringsegnet affald 

Forbrændingsegnet affald fra produktionen opbevares i container indtil afhentning af godkendt 
renovatør. 
 
Ikke forbrændingsegnet affald forefindes normalt ikke på ejendommen men i tilfælde af 
sådanne fraktioner vil det blive sorteret og bortskaffet til kommunal modtagestation. 
 
Farligt affald og affald til deponi sorteres og opbevares indendørs og afleveres til kommunal 
modtagestation. 
 
Døde dyr opbevares overdækket på fast plads, og bliver afhentet af DAKA hurtigt muligt. 
 
Det vurderes, at affald håndteres miljømæssigt forsvarlig. 
 
Kommunens vurdering 
Ansøger har redegjort for håndtering af affald. Næstved Kommune vurderer, at husdyrbrugets 
affald bortskaffes i henhold til gældende regulativer og forskrifter, og at opbevaring og 
håndtering af affald på husdyrbruget i det tilfælde foregår miljømæssigt forsvarlig uden 
væsentlig forureningsmæssig risiko. Der bliver ikke ændret på den nuværende 
affaldshåndtering i forbindelse med udvidelsen. 

  Skadedyr 
Kommunens vurdering 
Bekæmpelse af fluer på ejendommen vurderes at foretages efter de seneste retningslinjer fra 
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Ved den nødvendige bekæmpelse af fluer vurderes 
det ansøgte ikke at give anledning til gener for omkringboende. Der er vilkår herom. En 
udvidelse af kvægproduktionen samt etablering af en ny møddingplads kan medføre forøget 
antal fluer i visse perioder. Det vil dog være tilstrækkeligt at bekæmpe disse yderligere og 
sikre korrekt håndtering af foder, renholdelse af mælkerum, møddingplads med videre, for at 
undgå opformering af fluer, samt tilhold af rotter. 
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Hvis virksomheden desuden holdes ryddelig herunder fri for spild af foder og fri for oplag af 
affald, vurderer vi, at der ikke er forøget risiko for opformering af rotter. Vi vurderer at de 
eksisterende vilkår og de generelle regler er tilstrækkelige. 

  Husdyrbrugets ophør 
Ansøger oplyser 
Hvis ejendommen imod al forventning inden for den nærmeste årrække skal nedlukkes, vil alle 
gyllebeholdere blive tømt, staldene vil blive rengjort og fodersiloer vil blive tømt og rengjort. 
Udtjent inventar og udstyr bortskaffes, foderanlæg tømmes og gylle udbringes på markareal. 
Oprydningen vil foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning.  
Såfremt besætningen bliver ramt af en sygdom, der af veterinærmyndighederne kræver 
karantæne eller nødslagtning af dyrene, vil det foregå i overensstemmelse med gældende 
lovgivning på området. 
 
Kommunens vurdering 
Da vi har stillet vilkår i miljøtilladelsen om nedvask og grundig rengøring af stalde og anlæg i 
forbindelse md ophør, så vurderer vi, at dette tillæg også vil blive omfattet heraf. 
 

 Driftsforstyrrelser og uheld          
Ansøger oplyser 
Der forefindes en beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med 
kemikalier og gylle, brand mv. 
  
Kommunens vurdering 
Beredskabsplanen skal opdateres, så den nye stald, udvidelse af ensilagesiloerne og etablering 
af den nye halmlade indgår. 
 

 Egenkontrol  
Ansøger oplyser 
Der føres årlig kontrol over vand- og energiforbrug. Vand- og energiforbrug opgøres årligt i 
forbindelse med ejendommens regnskab. I ejendommens effektivitetskontroller registreres 
desuden foderforbrug, produktionsresultater og lign. 
 
Kommunens vurdering 
Bedriften skal til enhver tid over for Næstved Kommune kunne fremlægge dokumentation og 
optegnelser, der dokumenterer, at ansøgningens forudsætninger og tilladelsens vilkår 
overholdes. Da der i forvejen er vilkår om egenkontrol, vurderer vi at de er tilstrækkelige. 
 

 Samlet vurdering 
Ansøger oplyser 
Projektet overholder de generelle afskæringskriterier, der er opstillet i forhold til godkendelse 
af husdyrbrug og påvirkning af naboer med lugt og naturområder med ammoniak. Dette er 
opnået ved at anvende bedst tilgængelig teknologi, hvor det er muligt. Der er desuden tale om 
en ejendom, hvor der så vidt muligt tages hensyn til omkringboende, fx ved udbringning af 
husdyrgødning og foderblanding.  
 
Med de nævnte tiltag vil projektet ikke indebære væsentlige virkninger på miljøet. 
 
Kommunens vurdering 



 

32 
 

Det er Næstved Kommunes vurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af de stillede vilkår 
kan udvides og drives uden at være 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.  
 
Den begrænsende faktor for husdyrbrugets udvikling er lugtgenekriteriet og ansøger er 
bekendt med de fremtidige udviklingsmuligheder er begrænsede på grund af 
byzoneafgrænsningen med de nuværende regler om lugt. Vi vurderer, at produktionen 
hverken direkte eller indirekte har påvirkning på befolkningens eller menneskers sundhed ved 
denne udvidelse. 
 
Ligeledes vil projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre husdyrbrug i 
lokalområdet medfører væsentlige direkte eller indirekte påvirkninger af naturområder 
herunder bilag IV-arters yngle- og rasteområder. 

 Bilag 

Bilag 1.1 – Situationsplan – Anlæg og adgangsveje 
 

 

 


