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Forord 
På ejendommen Lærkeholm, Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard er der en eksisterende 
malkekvægsbesætning. Ejendommen fik i 2020 miljøtilladelse efter husdyrlovens § 16b.  
Ansøger, der driver ejendommen økologisk, ønsker at etablere et mindre staldareal i forlængelse 
af den eksisterende kostald.  
 
Udvidelse af produktionsionsarealet betyder, at den samlede ammoniakfordampning fra 
ejendommen overstiger 3.500 kg N/år, hvorfor der skal søges om en miljøgodkendelse efter 
husdyrlovens § 16a. 
 
I forbindelse med godkendelsen sker der ingen ydre eller indre ændringer af de eksisterende 
bygninger og produktionsarealer. 
 
Fra produktionen udledes der mere end 3.500 kg NH3, hvorfor der søges efter lovens § 16a. Der 
er ikke tale om et IE-brug. 
 
Denne rapport beskriver de miljømæssige konsekvenser som det ansøgte vurderes at kunne 
medføre, og danner grundlaget for kommunens afgørelse om miljøgodkendelse for ejendommen.  
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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
Ansøger  Jan Hansen 

Ravnstrupvej 23 
4684 Holmegaard 

Ejer Jan Hansen 
Ravnstrupvej 23 
4684 Holmegaard 

Husdyrbrugets 
adresse 

Ravnstrupvej 23 
4684 Holmegaard 

CVR-nummer 20829508 

CHR-nummer 15118 

Kommune Næstved 

Ejendomsnummer 370000645 

Matrikel-nr. 4n Ravnstrup By, Toksværd mfl. 

Andre husdyrbrug 
drevet af ansøger 
 
Biaktiviteter 
 

 
- 
 
- 

Ansøgningsskema 228406 

Konsulent  Agrovi I/S   
Balstrupvej 90 
4100 Ringsted 
v/Ann Frost 
afr@agrovi.dk 
Tlf.: 51 79 74 84 
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Indledning  
Med denne ansøgning søges der om miljøgodkendelse til malkekvæg i eksisterende stalde, samt i 
ny mindre tilbygning på adressen Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard.   
 
Ejendommen fik i 2020 miljøtilladelse efter husdyrlovens § 16b. Ansøger, der driver 
ejendommen økologisk, ønsker at etablere et mindre staldareal på ca. 300 m2 i forlængelse af 
den eksisterende kostald.  Udvidelse af produktionsionsarealet betyder, at den samlede 
ammoniakfordampning fra ejendommen overstiger 3.500 kg N/år, hvorfor der skal søges om en 
miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 16a. 
 
I forbindelse med godkendelsen sker der ingen ydre eller indre ændringer af de eksisterende 
bygninger og produktionsarealer. 
 
Fra produktionen udledes der mere end 3.500 kg NH3, hvorfor der søges efter lovens § 16a. 
 
Der er ikke tale om et IE-brug. 
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Ikke-teknisk resume  

Nudrift og det ansøgte projekt  
På ejendommen, der er beliggende på Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard er der en eksisterende 
malkekvægsbesætning.  
 
Ejendommen fik i 2020 miljøtilladelse efter husdyrlovens § 16b. Ansøger, der driver 
ejendommen økologisk, ønsker at etablere et mindre staldareal i forlængelse af den eksisterende 
kostald.  Arealet er ca. 20x15 m. Udvidelse af produktionsionsarealet betyder, at den samlede 
ammoniakfordampning fra ejendommen overstiger 3.500 kg N/år, hvorfor der skal søges om en 
miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 16a. 
 
I forbindelse med godkendelsen sker der ingen ydre eller indre ændringer af de eksisterende 
bygninger og produktionsarealer. 
 
Nudrift og 8 års drift er identiske, idet der ikke er sket ændringer af produktionsarealet de sidste 
8 år. Der er søgt om udvidelse af produktionsarealet, hvorfor ansøgt drift har en højere 
fordampning/lugt end nudrift. 
 
Fra produktionen udledes der mere end 3.500 kg NH3, hvorfor der søges efter lovens § 16a. 
 
Der er ikke tale om et IE-brug. 

Konsekvenser for omboende, natur og miljø 
Lugt 
Ejendommen overholder alle lugtgenekriterier. 
 
Landskab 
Der sker ingen udvendige ændringer af den eksisterende bygningsmasse. Tilbygningen ligger i 
forlængelse af kostalden, og vil udgøre et mindre område. Godkendelsen af dyreholdet får derfor 
ikke konsekvenser for landskabsoplevelsen i området. 
 
Påvrkning af natur 
Ejendommen ligger langt fra kategori 1 og 2 naturområder, og disse modtager ikke 
ammoniakbelastning fra ejendommen. 
 
Nærmeste kategori 3 naturområde er En skov ca. 800 m nordvest for ejendommen. Derudover er 
der beregnet deposition på 5 andre kategori 3 naturområder. Ingen af områderne modtager 
merdeposition fra ejendommen.  
 
Der er også foretaget depositionsberegninger til 5 nærliggende § 3 søer. Den meget nærliggende 
sø lige nord for ejendommen modtager et totalbidrag på 5,6 kg. Ingen af søerne modtager 
merbelastning på mere end 1 kg. 
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For alle naturområder viser beregningerne, at hverken natur eller bilag IV-arter beskyttet efter 
danske nationale regler eller efter EU-regler, vil blive påvirket af projektet.  
 
Det vurderes samlet set, 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.  
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Ejendommen har en ammoniakemission på over 3500 kg og er derfor omfattet af kravet om brug 
af BAT. I den daglige drift er ansøger bevidst omkring ressourceforbruget, hvilket både er til 
gavn for miljøet og økonomien. Ejendommen lever op til kravene om brug af BAT. 
 
Husdyrgødning 
På ejendommen forventes der er en årlig produktion på max. 3.850 tons gylle. Gyllen opbevares i 
gylletanken på ejendommen og udbringes på omkringliggende landbrugsarealer. Kravet til 
minimum 9 måneders opbevaringskapacitet er overholdt. 
 
Støv, støj, skadedyr og fluer 
Der forventes ingen væsentlige støv- eller støjgener fra det ansøgte projekt. Der forebygges for 
skadedyr og fluer.   
 
Andre miljøpåvirkninger 
Den ansøgte produktion vil overholde alle gældende normer for opbevaring og udbringning af 
husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald mv. 
 
Samdrift med andre ejendomme 
Hverken husdyrholdet eller ejendommen er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet 
med andre husdyrbrug eller ejendomme.  
 
Foranstaltninger ved husdyrbrugets ophør 
I forbindelse med husdyrbrugets ophør vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand. Anlægget herunder stalde, 
gyllekanaler og lagre vil blive tømt og rengjort, så der ikke forekommer forurening herfra. Oplag 
af foder, hjælpestoffer mv. vil blive bortskaffet. Gyllebeholderne tages ikke nødvendigvis ud af 
drift med ophør af husdyrproduktionen, da de fortsat vil kunne anvendes selv om husdyrbruget 
ophører.  
 
Alternativer 
Der er ikke undersøgt andre alternativer for projektet, idet der er tale om et nødvendigt areal til 
opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav i forhold til mejeriernes hjerte-ordning. 
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B/D. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte  
I det følgende redegøres for, hvordan husdyrbrugets indretning og drift sker, og hvordan 
husdyrbrugets bygninger er placeret i forhold til omgivelserne. Der redegøres for forhold om 
ammoniak- og lugtemissionen, herunder eventuelle væsentlige påvirkninger af natur og naboer.  
 
Der redegøres desuden for om husdyrbruget kan belaste omgivelserne med støj, støv, lys, 
skadedyr, transport, affald og forbrug af ressourcer. 

Pkt. B1/D1a - Indretning og drift af anlægget 
 
Nudrift og ansøgt drift. 
På ejendommen, der er beliggende på Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard er der en eksisterende 
malkekvægsbesætning på ca. 220 malkekøer med opdræt.  
 
Ejendommen er indrettet med en større kostald indrettet med fast drænet gulv, spalter og 
dybstrøelse samt kalvehytter og godkostald med dybstrøelse. Derudover er der plansiloer til 
opbevaring af ensilage.  Ejendommen har pt en gyllebeholder på 4.000 m3 samt tilladelse til 
opførelse af endnu en gyllebeholder på 4.000 m3. Denne er dog ikke opført. 
 
Der ønskes opført et mindre staldareal til malkekøerne i forlængelse af den eksisterende kostald. 
Etableringen af det nye staldareal bevirker, at ejendommen vil kunne leve op til nye krav til 
mejeriets hjerteordning.  
 
Selve staldanlægget og gyllebeholder er placeret i det åbne land nordøst for Holme-Olstrup i 
Næstved Kommune. 
 
Det ansøgte indeholder et samlet produktionsarealet på 2.770 m2. Der ændres ikke i de 
eksisterende produktionsarealer, men der etableres ca. 285 ny m2 produktionsarealer. 
 
8 års drift 
I henhold til Husdyrgodkendelseslovens § 29 stk. 2 skal merdepositionen af ammoniak til 
kategori  3-natur beregnes som forskellen mellem depositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift 
og depositionen fra husdyrbruget i såvel nu-drift som 8-års drift.  
 
Det ansøgte indeholder et samlet produktionsarealet på 3.070 m2. 
 
Oversigt over staldafsnit. 

Staldafsnit Ansøgt 
m2 

Nudrift m2 8-års drift m2 

Kostald, sengestald med fast gulv 1.600 1.600 1.600 
Kostald, opsamlingsplads, mm 250 250 250 
Kostald, dybstrøelse 250 250 0 
Kostald, Sengestald med spalter 0 0 250 
Goldkostald 385 385 385 
Kalvehytter 285 285 285 
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Nyt udeareal, fast gulv 300 0 0 
I alt 3.070 2.770 2.770 

Produktionsarealer for de eksisterende stalde fremgår af tidligere ansøgning, men er også 
vedhæftet denne ansøgning. Produktionsarealet for det nye staldafsnit er vedlagt. 

Fysiske oplysninger om staldanlægget 
Staldene er bygget i gule stålplader med rød trempel og eternittag. 

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning 
Al husdyrgødning håndteres som gylle, der pumpes til ejendommens gyllebeholder. 
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. 220 malkekøer med opdræt. Antallet af dyr er bestemt af 
produktionsarealet. Nedenstående gødningsberegning er lave ud fra en forventet maksimal 
produktion.  
 
Gødningsproduktion  
Staldsystem Antal dyr Tons pr dyr Gylle i alt 
Køer, gylle 220 32,31 7.110 
Køer/kalve, dybstrøelse 40 16,26 651 
I alt   7.110/651 

 
 

Gødningsopbevaringsanlæg 
 Kapacitet m3 Opførelsesår Overfladeareal m2  Beholderkontrolleret 
Gyllebeholder 4.000 2004 1.027 (efterår 2021) 
Ny gyllebeholder 4.000 Efterår 2021 1.030 - 
Møddingsplads  - 69 - 
I alt 8.000    

Ved en maksimal produktion på ca. 220 malkekøer, vil der være en årlig gylleproduktion på ca. 
220 x ca. 32,31 m3/stk. = ca. 7.110 m3. Ved 9 måneders opbevaringskapacitet skal der være 
opbevaringskapacitet til minimum 5.333 m3 gylle. Samlet set er der over 12 mdr. 
opbevaringskapacitet i gyllebeholderne. Møddingspladsen bruges til møg fra kalvehytter. 
Goldkostalden muges direkte til mark eller markstak. 

 
Husdyrgødningen anvendes på egne og forpagtede arealer i gødningssæsonen. Gyllen udbringes 
med selvlæssende gyllevogn. Alternativt pumpes gyllen til selvkørende udlægger. Pumpningen 
foregår på samme måde som ved afhentning med gyllevogn, dvs. direkte fra tanken. Der er ikke 
pumpe på selve tanken.  Derudover vil anvendelsen af husdyrgødning fremgå i det årlige i 
gødningsregnskab der lovpligtigt skal indberettes til plantedirektoratet. Gødningsregnskabet 
gemmes i minimum 5 år. 
 
Den eksisterende gyllebeholder er beliggende mindre end 100 m fra sø, hvorfor der er krav om 
beholderkontrol hvert 5. år. Der skal næste gang foretages kontrol i efteråret 2021. 
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Pkt. B2 - Anlægsarbejde 
Der skal ikke opføres andre nye bygninger end den lille forlængelse af kostalden, og der 
foretages ikke renoveringer og der ændres ikke ved indretningen af eksisterende 
staldbygninger. 
 

Pkt. B3 - 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 2 andre ejendomme 
beliggende ca. 5,5 km væk, men afstanden mellem ejendommene betyder, at de ikke kan 
godkendes samlet. 
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Pkt. B4/D1 - Husdyrbrugets beliggenhed 

Faste afstandskrav 
 Afstands- 

krav 
Opmålt 
afstand 

Bemærkninger 

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 16 m  

Naboskel 
 

30 m  30 m  

Nabobeboelse 
 

50 m Ca. 120 m  

Kategori 1 natur 
 

/ Ca. 2.000 m Holmegaard Mose 

Kategori 2 natur 
 

/ Ca. 4.100 m Overdrev 

Kategori 3 natur 
 

/ Ca. 850 m Gammel skovbund 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens rammedel 
fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde 

50 m Ca. 250 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 Ca. 340 m  

Område i landzone med ”samlet 
bebyggelse” 

50 m Ca. 700 m  
 
 

Enkelt liggende nabo - uden 
landbrugspligt 
 

50 m Ca. 120 m  
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Ejendommens fysiske placering 
   

 
 
Ejendommen ligger nord for jernbanen Nordvest for Holme-Olstrup i Næstved Kommune. 
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Pkt. B5/D1 - Husdyrbrugets ammoniakemission og -deposition 
 

Ammoniaktab 
Emissionen af ammoniak fra husdyrbruget beregnes i husdyrgodkendlse.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 3.704 kg N/år, se ovenstående. Der er meremission i 
forhold til nudrift og 8 års drift, idet der opføres et nyt produktionsareal. 

Natur 
Der er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsat grænser for hvor meget husdyrbrug må 
påvirke omkringliggende natur med ammoniak. I Husdyrgodkendelse.dk beregnes hvor stor en 
del af husdyrbrugets ammoniakemission der afsættes på omkringliggende ammoniakfølsom 
natur. De ammoniakfølsomme naturområder opdeles i kategori 1-natur, kategori 2-natur og 
kategori 3-natur samt øvrig natur omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.  
 
Ammoniakdeposition til omkringliggende natur beregnes i husdyrgodkendelse.dk. Der er 
foretaget depositionsberegninger til 1 kategori 1-naturområder, 1 kategori 2-naturområde, 6 
kategori 3-naturområder, samt 5 nærliggende søer, der er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3.   
 
Kategori 1-natur 
Det nærmeste kategori 1 naturområde ligger på ca. 2 km nordvest for ejendommen. Der er tale 
om en mose beliggende indenfor Natura 2000 område ved Holmegaard mose. 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 
Det nærmeste kategori 2 naturområde ligger ca. 5 km nordøst for ejendommen. Det er tale om et 
større overdrev i Hesede Skov. Området modtager ikke ammoniakdeposition fra anlægget, og 
lovgivningens krav om maksimal totaldeposition er derfor overholdt. 
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Kategori 3-natur 
Nærmeste kategori 3 naturområde er et område med gammel skovbund ca. 800 m nordvest  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.  
 
Depositionsberegningerne fra husdyrgodkendelse.dk er vist nedenfor. 

 
Som det fremgår af ovenstående udklip, er der ingen af de omhandlede naturpunkter, der 
modtager større merbelastning end de fastsatte grænseværdier. 
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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. 
 
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 5 nærliggende § 3 søer. 
 
Søerne modtager en merbelastning på under 1 kg. Det vurderes, at søerne ikke bliver væsentligt 
påvirkede af depositionen, da søer som udgangspunkt ikke er kvælstofbegrænsede, og 
depositionsbidraget udgør en 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 stor 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.  
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Pkt. B6/D1 - Husdyrbrugets lugtemission 
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.  
 
Lugtberegningen fra husdyrgodkendelse.dk er vist nedenfor. 

 
 
Ejendommen overholder lugtemissionskravene til enkeltliggende bolig, til samlet bebyggelse og 
til byzone. 
 
Der tages så vidt muligt hensyn til naboer ved udspredning af husdyrgødning. Omrøring af 
gyllebeholdere sker umiddelbart før udbringning.  
 
Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnlig for at undgå uhygiejniske forhold og for 
at mindske risikoen for lugtgener for omkringboende. 
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Pkt. B7/D1 – Husdyrbrugets øvrige emissioner og potentielle gener 

Støjkilder  
De væsentlige daglige støjkilder fra produktionen kommer fra staldene og transport. Støj fra 
anlægget vil kunne belaste omkringboende. Ejendommen er dog beliggende i god afstand til 
omkringboende For at reducere støj er bl.a. foderblander, generatorer, mm 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. Der sker ingen ændringer i forhold til den nuværende 
miljøgodkendelse. 
 
Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end Miljøstyrelsens vejledende niveauer 
(55 dag/ 45 aften / 40 nat dB A). 
 Før Efter 
Ventilationsanlæg Naturlig ventilation (støjer ikke) Ingen ændring 

 
Foderanlæg, malkeanlæg Fodring foregår indendørs Ingen ændring 

 
Den daglige drift fx maskiner, 
fodring, flytning mv. 
 

Hovedparten af kørsler foregår i 
hverdagene fra kl. 6 til kl. 18. 
Lejlighedsvis dog også på 
hverdage og i weekenderne.  

Ingen ændring 
 

 
Det vurderes, at støj fra den daglige drift af ejendommen ikke vil være til væsentlig gene for 
omkringboende. 

Lys 
Der vil ved den normale daglige drift være lys i staldene fra kl. 6.00 til 18.00. Normalt er der ikke 
lys 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/gikdkostald/kostald. Det vurderes, 
at lys fra produktionen ikke vil påvirke omkringboende.  

Fluer og skadedyr 
Skadedyr som fluer og rotter kan være til gene for naboer og i særlige tilfælde udgøre et 
sundhedsmæssigt problem.  
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Regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder vil være med til at begrænse 
gener fra skadedyr og fluer. Der sørges for at der ikke er uhygiejniske forhold ved døde dyr, der 
opbevares ovedækket på fast plads.   
 
Hvis der opstår problemer med rotter, vil disse blive bekæmpet med det samme. Bekæmpelse af 
rotter foregår med den kommunale ordning. 
 
Det vurderes at der ikke vil være sundhedsmæssige problemer knyttet til driften af 
ejendommen. 

Støv 
De væsentligste årsager til støv fra en husdyrproduktion er transporter på grusvej og håndtering 
af foder og strøelse. Foder og strøelse håndteres hovedsageligt indendørs. Der forventes ikke 
væsentlige støvgener fra driften af foderanlæg. 

Transporter 
Daglige transporter tilrettelægges, så der tages hensyn til omkringboende, hvis det er muligt. De 
fleste transporter ligger i dagtimer indenfor normal arbejdstid. 
 
Udefrakommende transporter kommer ad Ravnstrupvej fra syd fra landevejen ved Holme-
Olstrup. Der sker ikke ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelse. 
 

Egenkontrol 
I en skvægproduktion er en stor del af egenkontrollen bestemt af generel lovgivning eller af 
branche-kodekset Arlagården, som har til formål at sikre et produkt med højest mulig 
kvalitetsstandard og med mindst muligt miljøaftryk. I forhold til den generelle lovgivning og 
Arlagåden skal ansøger bl.a. udføre nedenstående egenkontroller:  
 

 CHR skal være ajourført med besætningens til- og afgang af Der skal være modtagekontrol af 
foder i form af følge- og indlægssedler. Faktura gemmes i 5 år.  

 Der skal være dokumentation for alle udførte dyrlægebesøg. Besøgsrapporterne gemmes i 5 år.  
 Ved anvendelse af medicin skal der føres behandlingsbog, og skriftlige anvisninger fra dyrlægen 

skal foreligge.  
 Funktioner af mekanisk og automatisk udstyr, der har betydning for dyrenes sundhed og velfærd, 

skal kontrolleres hver dag, og eventuelle fejl eller mangler skal snarest afhjælpes.  
 Der skal være dokumentation for, at døde dyr afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed. 
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Pkt. B8/D1 – Affald og naturressourcer 

Affald 
Der sker ingen ændringer af ejendommens affaldsproduktion eller –håndtering.  
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 (papirssække, emballage etc.) 
- Deponeringsegnet affald 

Affald fra produktionen består hovedsagelig af tomme sække (papir og plast), papkasser fra 
leveringer af f.eks. reservedele, sprayflasker, plastikdunke og medicin. Derudover er der 
spildolie fra maskiner til markdriften.  
Affald sorteres og alt brændbart affald opbevares i containere, der afhentes af vognmand eller 
afleveres på kommunale genbrugsstation. Spildolie afhentes af DOG eller lignende. Veterinært 
affald afsættes til kommunal affaldsordning eller returneres med dyrlæge.  
Ikke brændbart affald så som lysstofrør, sprayflasker, batterier etc. sorteres og opbevares i 
storsække i foderladen til det afleveres til kommunalt genbrug.  
Gammelt jern afsættes til genbrug. 
 
Døde dyr opbevares overdækket på fast plads, og bliver afhentet af DAKA hurtigt muligt. 
 
Det vurderes, at affald håndteres miljømæssigt forsvarlig. 

Forbrug af naturressourcer 

Energiforbrug og strømreducerende tiltag 
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, hvor lysstofrør af ældre dato blive udskiftet med 
mere energioptimale rør efterhånden som de skal udskiftes. 
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Ressource Efter Opbevaring  
Elforbrug i normtal 185.000 kWh - 
Flisfyr (opvarmning) 100 m3 6m3 flisbeholder 
Oliefyr (reserveopvarmning) 0 l Dieseltank (1.200 l)  
Dieselolie til traktorer 25.000 l Dieseltank (5.900 l)  
Halm til strøelse 400 t På anden ejendom 

Olieforbrug  
Der bruges diesel til maskiner. Olien opbevares i dieseltank på 5.900 l. 

Olieaffald (spildolie)  
Spildolie (ca. 200 l årligt) opbevares i tønder på spildbakke i goldkostalden. Der er ingen 
nedgravede olietanke.  

Kemikalieforbrug  
Husdyrbrugets forbrug af kemikalier er rengøringsmidler, der anvendes ved vask af 
staldanlægget. Der anvendes ikke markkemi på ejendommen. 

Kemikalieaffald  
Der håndteres ikke markkemikalier på ejendommen og der er derfor intet kemikalieaffald.  

Vandforbrug  
Ejendommen ligger i område med særlige 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. Vandindvinding til 
husdyrbruget vurderes ikke at have betydning på overfladevand (søer og åer).  
 
Ejendommens vandforbrug anvendes primært til drikkevand og vask af malkestald. 
 
Ejendommen forsynes i dag med vand offentligt vandværk (Ravnstrup).  

 Forbrug m3 
Drikkevand 8.500 
Vaskevand (stalde) 650 
Drikkevandsspild 450 
Vaskevand (maskiner) 25 
Samlet vandforbrug normtal 9.625 

Spildevand 
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. 
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Pkt. B 9 - BAT-Ammoniakemission 
Ejendommen skal leve op til BAT-krav vedr. ammoniakemission, da der er en 
ammoniakfordampning på over 750 kg NH3-N/år.  
 
I lovgivningen er der faste krav til begrænsning af ammoniakemission, som sikrer at husdyrbrug 
vælger et staldsystem eller en teknologi blandt de bedste tilgængelige, for at begrænse 
ammoniakudledningen fra husdyrbruget.  
 
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. 
 
Ved udbringning af gylle anvendes slæbeslanger eller gyllen nedfældes. Gylle 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. 
 
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 3.704 kg N/år. Den faktiske 
emission udgør 3.704 kg N/år. Dermed er det vejledende emissionsniveau overholdt. 
 
Resultatet af BAT beregningen i husdyrgodkendelse.dk er vist nedenfor. 

 
 

Pkt. B10 - Grænse overskridende virkninger  
Der er ikke grænseoverskridende virkninger. 
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Alternative løsninger. 
Et alternativ til at bygge det nye staldafsnit er at reducere antallet af køer på ejendommen, så 
arealkravet kan overholdes. Dette vil dog betyde en reduktion af indtægtsgrundlaget, og er ikke 
en ønsket løsning. 

Miljøpåvirkning af andre forhold 
Projektet forventes ikke at berøre andre forhold end de ovenfor beskrevne, dvs. at projektet ikke 
påvirker menneskers sundhed, biodiversiteten, jordarealer, jordbund, vand, luft, klima, 
materielle goder, kulturarv eller landskab væsentligt.  
 
 


