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Ulstrupgaard Breeding A/S 
Tybjergvej 20 
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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt på Ulstrupvej 26, 
4160 Herlufmagle 
 
Næstved Kommune har den 14.10.2019 meddelt en godkendelse efter 
husdyrbruglovens § 16a til husdyrbruget på Ulstrupvej 26, 4160 
Herlufmagle. Nu er der ansøgt om at flytte skorstenen fra det tidligere 
halmfyrt til en placering ved fortank (procestank) og gødningshus, samt at 
forhøje skorstenen med 3 meter.  

Afgørelse  
Næstved Kommune vurderer, at flytning af skorstenen og etablerer 
skorstenen 3 meter højere, samt at etablere udsug fra procestank og 
gødningshuset ikke indebærer forøget forurening eller andre virkninger på 
miljøet. Ændringen i projektet kræver derfor ikke et tillæg til 
miljøgodkendelsen efter husdyrbruglovens §16a stk. 4. 

 
Baggrund 
Danbred Ulstrupgaard ApS (nu Ulstrupgaard Breeding A/S) har den 
14.10.2019 fået en miljøgodkendelse til et samlet produktionsareal på 
11.031 m2. Der blev givet godkendelse til at opføre en ny stald og en 
tilbygning til den eksisterende sostald. Desuden blev der givet 
godkendelse til at etablere en fortank og et gødningshus. Den 4.12.2019 
har husdyrbruget fået et tillæg til godkendelsen til mindre ændringer af 
det godkendte anlæg.  
 
Svineproduktionen på Ulstrupvej 26 har trods overholdelse af 
lugtgenekriterierne i deres miljøgodkendelse problemer med lugtgener 
hos naboerne.  
 
JH Agro, som er leverandøren af ejendommens forsuringsanlæg og 
SEGES vurderer begge, at den primære kilde til lugt er fra 
svovlforbindelser i procestanken til forsuringsanlægget. Problemerne 
vurderes at kunne løses ved at etablere udsug og afkast fra 
procestanken og gødningshuset. 
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Ejer har i den forbindelse valgt at søge om at flytte en eksisterende, 20 meter høj skorsten fra en 
mindre bygning med et halmfyr, der ikke længere benyttes. 
 
Den eksisterende skorsten ønskes dermed flyttet ca. 90 meter mod NØ, opstillet umiddelbart nord for 
og i tilknytning til gødningshuset og forhøjet med 3 meter, så den i alt bliver 23 meter. Se placering på 
kort 1 herunder. De nye aftræksrør forventes at kunne trækkes inde i den gamle skorsten, alternativt 
vil de Ø 125 mm (udvendig mål) store rør kunne blive spændt udenpå skorstenen. 
 

 
Kort 1: Ansøgt ændring på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle – skorsten flyttes fra 
nuværende placering ved halmfyr (blå prik) til en placering ved/nord for  
det nye gødningshus (rød prik) 
 
Skorstenene og afkastene etableres i et ikke reflekterende materiale/farve. Der etableres ingen 
stormsikring, da skorstenen – som hidtil – vil være støbt fast til et betonfundment.  
 
Jævnfør §16a, stk. 4 i husdyrbrugloven må husdyrbrug, der er tilladt efter stk. 1, ikke uden 
kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse blive udvidet eller ændret på en måde, som kan 
indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. Kommunen skal derfor vurdere, om den 
ansøgte ændring udløser krav om tillæg til husdyrbrugets miljøgodkendelse.  
 
Beskrivelse og vurdering 
Landskab og plangrundlag 
Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle, ligger i et område, der jævnfør kommuneplanen er udpeget som 
jordbrugsområde. Formålet med denne udpegning er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en 
bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. 
 
Der er ingen fredninger, bygge-og beskyttelseslinjer eller øvrige landskabs- og kulturmiljømæssige 
interesser registreret på arealet.  
 
Området beskrives i kommunes landskabskarakterkortlægning som Delområde 12b: Trælløse, Ravnstrup 
landbrugsområde. Delområdet er et intensivt udnyttet landbrugslandskab, der betegnes som værende et 
robust storskala-landskab med en del bebyggelse og nogle tekniske anlæg. Landskabets morfologi 
betegnes som et enkelt, åbent, bølget til storbakket bundmorænelandskab, der er relativt højt beliggende, 
specielt i forhold til det bevaringsværdige tunneldallandskab nord-nordvest for det nye staldanlæg. 
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Landskabelige vilkår i eksisterende miljøgodkendelse  
I forbindelse med udvidelse af produktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle, blev der i 2019 meddelt 
miljøgodkendelse til de nye staldanlæg. 
For bedst muligt at indpasse nybyggeriet i landskabet blev der stillet vilkår om bl.a. farve- og 
materialevalg, terrænarbejder og skærmende beplantning.  
 
Den skærmende beplantning, der er et vilkår for miljøgodkendelse til produktionen på ejendommen, 
beskrives således: 

 En afskærmende beplantning skal (som også ansøgt) etableres nord for den nye stald og rundt 
om de to staldes gavle i øst.  

 
 Den afskærmende beplantning skal bestå af mindst tre rækker af hjemmehørende blandede 

buske og træer. Mindst en række af beplantningen skal sættes nedenfor skrænten.  
 

 5 år efter beplantningen er sat skal den være oppe i en højde af mindst 4 m. En betydelig del af 
træerne skal være arter, der naturligt vokser til over 10 m.  
 

 Beplantningen skal etableres senest et år efter anlægget er etableret, og beplantningen skal 
stedse vedligeholdes. 

 
Den afskærmende beplantning er indtegnet i miljøgodkendelsens ”Bilag 1.1 - Situationsplan og 
afskærmende beplantning”, som ses herunder:  
 

 ”Bilag 1.1 - Situationsplan og afskærmende beplantning” fra produktionsanlæggets miljøgodkendelse 
2019 
 
 



 
Side 4 af 7 

 

Kommunens vurdering af ændringerne 
Udvidelsen af produktionsanlægget på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle, er etableret.  
Den skærmende beplantning, der er stillet som vilkår for miljøgodkendelsen, er etableret.  
 
Når den skærmende beplantning jævnfør vilkårene er vokset til, vil bygningsmassen på Ulstrupvej 26, 
4160 Herlufmagle, være så godt indpasset i det omgivende landskab som muligt, idet bebyggelsen 
opleves som en samlet enhed, der ved beplantning i form af læhegn fremstår veldefineret og 
velafgrænset i det ellers åbne og intensivt dyrkede jordbrugslandskab.  
 
En intern flytning og en 3 meter forhøjelse af en smal skorsten vil ikke ændre på dette forhold og 
oplevelsen af husdyrbruget i landskabet. Næstved Kommune vurderer derfor, at den ansøgte flytning af 
skorstenen ikke væsentligt påvirker de landskabelige interesser i området, og at det ansøgte 
landskabeligt set ikke vil udløse krav om tillæg til den gældende miljøgodkendelse for husdyrbruget.  
 

Produktionsanlægget på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle, set fra øst på SDFE skråfoto juni 2021. Den 
påkrævede skærmende læhegnsplantning, der skal sikre anlæggets indpasning i landskabet, kan endnu 
ikke ses. Den ansøgte nye placering af skorstenen er vist med grøn ring, mens det gamle halmfyr, hvorfra 
skorstenen flyttes, ligger ved den lille skovplantning og er markeret med en pil. 
 
Lugt  
I forbindelse med, at ansøger ønsker at flytte storstenen og etablere udsug har SEGES udarbejdet 
beregninger i lugtberegningsprogrammet OML-multi (bilag 1), der viser, at hvis der etableres udsug fra 
procestanken med en kapacitet på 500 m3 luft/time med minimum 12 meter høje afkast (skorsten) på Ø 
110 mm, så vil koncentrationen af lugten af svovlforbindelser blive fortyndet.  
 
Vurdering 
Næstved Kommune har gennemgået beregningerne foretaget i OML-Multi og vurderer at etablering af 
udsug fra procestanken til forsuringsanlægget og fra gødningshuset, ikke vil have en negativ påvirkning 
på lugtberegningerne, som ligger til grund for den eksisterende miljøgodkendelse. Der er foretaget 
beregninger med en 12 meter og 15 meter skorsten. Vi vurderer, at en skorsten på 23 meter ikke vil 
påvirke beregningerne negativt, selvom der ikke er foretaget en beregning med denne højde skorsten, da 
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et udsug ved en 12 meter skorsten viser en væsentlig reduktion af svovlforbindelser i alle retninger. De 
luftbårne svovlforbindelser, som dannes i procestanken, vil med udsug blive suget ud gennem skorstenen 
i stedet for at blive fortættet i procestanken og slippe ud i ”klumper”, hvor naboerne oplever lugtgener. 
I den konkrete sag har vi vurderet, at lugtgenerne, som naboerne oplever, ikke kommer fra kilder, som 
relaterer sig til lugtpåvirkningen i ansøgningssystemet. Det betyder, at der ikke bliver overskredet vilkår 
vedrørende produktion eller teknologi på husdyrbruget, men at lugt formentlig stammer fra en teknologi, 
som reducerer ammoniak.  
 
 
Ammoniak  
Ulstrupgaard Breeding A/S har i 2019 fået en miljøgodkendelse og et tillæg til miljøgodkendelsen, til et 
samlet produktionsareal på 11.031 m2, hvoraf de 4.040 m2 var i eksisterende staldanlæg. Der blev givet 
godkendelse til at opføre en ny svinestald og en tilbygning til eksisterende sostald. Desuden blev der 
givet godkendelse til at etablere en fortank på 159 m2 og en møddingplads/gødningshus på 158 m2. Nu 
ansøges der bl.a. om, at etablere udsug af svovlforbindelser fra procestank og gødningshuset.  
 
Vurdering 
I forbindelse med at tillægget blev meddelt blev ammoniakfordampningen fra staldanlægget beregnet til 
5.295 kg N/år. BAT-emissionskravet for staldene blev endvidere dokumenteret overholdt.  
 
BAT-kravet på 8.114 kg N/år blev overholdt med 2819 kg N/år (8.114 kg N – 5.295 kg N).  
 
I forbindelse med denne ansøgning sker der ingen udvidelse af produktionsarealet eller ændringer i 
eksisterende teknologier, der påvirker emissionen fra husdyrbruget i negativ retning.  
 
I procestanken opblandes forsuret gylle og ”ny gylle” fra stalden tilføres løbende procestanken, hvor der 
tilsættes svovlsyre for at opnå konstant lav pH på cirka 5,5 og derved reducere ammoniak. Det er pH-
værdien i procestanken, der som teknologi er med til at reducere ammoniak. Ammoniak fra gyllen i 
stalden bliver omdannet til ammonium, som ikke fordamper. Forsuring af gylle under lagring reducerer 
ammoniakemission fra lageret væsentligt og kan jævnfør reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 
erstatte kravet om tæt overdækning af en gyllebeholder. På baggrund heraf vurderer vi, at etablering af 
udsuget ikke medfører en øget ammoniakemission fra husdyrbruget. Endvidere skal gødningen i 
gødningshuset være overdækket med et tætsluttende og vandtæt materiale, der forhindrer
ammoniakemission fra gødningen.  
 
På baggrund af ovennævnte vurderer vi, at ammoniakemissionen fra ejendommen i forbindelse med
etablering af et udsug fra procestank og gødningshuset, vil forblive uændret i forhold til eksisterende 
godkendelse med tillæg og der derfor ikke er tale om en godkendelsespligtig ændring. 
 
 
Samlet vurdering  
På baggrund af ovenstående, vurderer Næstved Kommune at flytning af skorstenen og det, at den 
forhøjes med 3 meter til en samlet højde på 23 meter, ikke vil give anledning til forøget forurening eller 
andre påvirkninger på miljøet. Dermed vurderes ændringerne bagatelagtige og kræver derfor ikke 
godkendelse efter husdyrbrugloven.  
 
Brugerbetaling 
Denne afgørelse er omfattet af reglerne for brugerbetaling. I 2022 er timeprisen 440,78 kr. pr. time. I vil 
blive opkrævet 80% af det samlede beløb, da sagen vedrører sagsbehandling efter husdyrbruglovens 
§16a. Brugerbetalingen opkræves årligt i november måned.  
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Lovhjemmel 
Afgørelsen er truffet på baggrund af §16a i bekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug 
og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). Husdyrbrug må ikke udvides, eller ændres på en 
måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet uden tillæg til eksisterende 
godkendelse. 
 
Partshøring 
Ændringerne vurderes ikke at medføre en merpåvirkning af landskabet, lugt, ammoniak eller andre 
miljømæssige forhold. Der er ingen personer udover ejerne af husdyrbruget, der vurderes at have 
væsentlig individuel interesse i sagen. På grundlag af ovenstående er partshøring undladt. 
 
Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning 
Denne afgørelse annonceres den 28.1.2022 på kommunens hjemmeside. Afgørelsen vil desuden blive 
tilgængeligt på hjemmesiden dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under virksomheder. 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering, dvs. senest den 25.2.2022 påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Næstved Kommune på 
klageportalen.  
 
Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, miljøministeren 
samt visse organisationer. Klageberettigede er orienteret ved annonceringen, og kopi af godkendelsen er 
sendt til organisationer og myndigheder.  
 
Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal, der kan 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller 
for virksomheder på www.virk.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, 
findes også på disse hjemmesider. 
 
Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail 
klageportalen@naevneneshus.dk eller telefon 7240 5600. Behandling af en klage ved Miljø- og 
Fødevareklagenævnet er pålagt et gebyr. Gebyret tilbagebetales ved medhold. 
 
Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. En klage har ikke opsættende virkning for 
ibrugtagning af godkendelsen med mindre, Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. En eventuel 
sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Næstved Kommune 
Bente Kryger Nielsen 
Miljøsagsbehandler 
 
 
 
 
Bilag 1: OML-beregning af den 6. september 2021 

 
Kopi sendt til: 
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- Miljøstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F, via e-mail: mst@mst.dk  

- Susålandets Miljøforeningen for Gammel Susåland og omegn via mail: 
miljoforeninggammelsusaa@gmail.com  

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 7,2., 
4180 Sorø, via e-mail: stps@stps.dk. 

- Landbrugsstyrelsen, Nyrupsgade 30, 1780 København V, via e-mail: mail@lbst.dk  

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, via e-mail: 
mail@dkfisk.dk 

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, 
formand Niels Barslund via email: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
 

- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for 
SydvestSjælland, att. Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, via mail: 
sydvest@friluftsraadet.dk 
 

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, via e-
mail: ae@ae.dk. 

 
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, via email: fbr@fbr.dk. 

 
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V., natur@dof.dk og 

naestved@dof.dk. 
 

- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via email:  
husdyr@ecocouncil.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., via 
email: dn@dn.dk og dnnaestved-sager@dn.dk 




















