Annelise Emilie Larsen
Nakke Østvej 46
Nakke
4500 Nykøbing Sj

Den 9. juli 2009

Udkast til miljøtilladelse af husdyrbruget på nakke Østvej 46, 4500 Nyk.
Sj.
Odsherred Kommune meddeler tilladelse til en produktion af 19 ammekøer,
13 kvier (6-28 mdr.), 9 småkalve (0-6 mdr.), 1 avlstyr, 6 ungtyre (6 mdr. slagtning), 10 tyrekalve (0-6 mdr.), 6 heste (3-500 kg) og 3 heste (5-700 kg)
svarende til 23,1 DE på ejendommen på Nakke Østvej 46, 4500 Nyk. Sj.

Natur og Miljø
Ref.: MAS
Sag: 306-2009-192973
Dok.: 306-2009-1769339
Vedr. ejd.nr.: 16973
Kontakt
Natur og Miljø

Baggrund
Direkte: 5966 6052

I forbindelse med tilsyn på ejendommen d. 4. november 2008, blev det

Mobil:

konstateret, at opbevaring af hestemøg ikke var i overensstemmelse med

Afdelingstelefon:

reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det blev derfor indskærpet, at
forholdene omkring opbevaring af hestemøg skulle bringes i orden.

Fax:

Efterfølgende har ejer indsendt en ansøgning om opførelse af en overdækket stålhal til opbevaring af hestemøg. Desuden ønskes det at udvide den
eksisterende stald. Dyreholdet udvides ikke.

Post
Odsherred Kommune
Nyvej 22

Den ønskede udvidelse af stalde mv. er omfattet af § 10 i Lov nr. 1572 om

4573 Højby

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006.

59 66 66 66
kommune@odsherred.dk

Odsherred Kommunes afgørelse

www.odsherred.dk

Odsherred Kommune giver tilladelse til en produktion af 23,1 dyreenheder
kvæg og heste på Nakke Østvej 46.

Åbnings- og telefontider

Kommunen finder, at den ønskede husdyrproduktion kan drives på en mil-

Fredag 10.00-12.00

CVR: 29188459

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag også 16.00-17.30

jømæssig forsvarlig måde.
Tilladelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift, indretning og kontrol.
Vilkårene er stillet på baggrund af de oplysninger, der er givet i forbindelse
med ansøgningen, fremkommet ved sagsbehandlingen samt gældende vejledninger.
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Tilladelsen indeholder en miljøteknisk beskrivelse af virksomheden og en vurdering af virksomhedens miljøforhold.
Vilkår til tilladelsen:
Generelle forhold
1

Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt tilladelsens
vilkår. Eventuelt ejerskifte eller ændringer skal meddeles Odsherred Kommune.

Husdyrbrugets anlæg

2

På husdyrbruget tillades et dyrehold på 19 ammekøer, 13 kvier (6-28 mdr.), 9 småkalve (0-6 mdr.), 1 avlstyr, 6 ungtyre (6 mdr. - slagtning), 10 tyrekalve (0-6 mdr.),
6 heste (3-500 kg) og 3 heste (5-700 kg) svarende til 23,1 DE

Husdyrbrugets arealer

3

Miljøtilladelsen meddeles til de udbringningsarealer, der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Såfremt andre arealer ønskes anvendt til udbringning, skal dette anmeldes til kommunen.

Landskabelige forhold
4

De nye bygninger skal opføres i afdæmpede farver og i ikke reflekterende materialer. Valget af materialer til nybyggeri skal matche farver på eksisterende bygninger.

Øvrige bestemmelser
Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Nakke Østvej 46,
4500 Nyk. Sj.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra miljøtilladelsens datering. Det vil
sige, at der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion.
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Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres på en måde, der kan indebære forøget forurening
eller andre virkninger på miljøet, uden kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse til udvidelse eller ændringen.
Husdyrbruget er omfattet af § 42 i Husdyrgodkendelsesloven. Efter denne paragraf kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, hvis virksomhedens drift medfører væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.
Der gøres desuden opmærksom på Husdyrgodkendelseslovens § 52. Heraf fremgår, at den ansvarlige for forhold eller indretninger, der kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening
eller indebærer fare herfor.
Klagevejledning
Afgørelser efter Husdyrgodkendelsesloven kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 76, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er
offentliggjort, jf. § 79, stk. 1.
Tilladelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 21. juli 2009. Klager skal indgives skriftligt
til Odsherred Kommune senest 4 uger fra offentliggørelsen.
Klagefristen er den 18. august 2009.
Kommunen giver ansøger besked, hvis der indkommer klager over afgørelsen og sender disse
videre til Miljøklagenævnet efter klagefristens udløb.
Kommunens afgørelser kan jævnfør Husdyrgodkendelseslovens § 84 påklages af afgørelsens
adressat, miljøministeren, og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
samt Sundhedsstyrelsen. Endvidere er en række foreninger og organisationer klageberettigede
jævnfør Husdyrgodkendelseslovens § 85 - § 87.
Det skal bemærkes, at et projekt godt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, med
mindre Miljøklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. Det følger af §
81, stk. 1., at miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven. Igangsættelse af et projekt før en eventuel klage er
behandlet i miljøklagenævnet sker derfor på ansøgers egen regning og risiko.
En tilladelse, der indeholder vilkår til sikring af de landskabelige værdier, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 27, stk. 1, nr. 3, eller vilkår om placering af gyllebeholdere, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 27, stk. 2, har dog opsættende virkning med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
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Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter
endelig afgørelse, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 90. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.
Husdyrgodkendelseslovens retningslinier for klage og søgsmål vedlægges.

Venlig hilsen

Majbritt Østersø
Biolog
mast@odsherred.dk

Vedlagt er:
Liste over kopimodtagere
Uddrag fra Husdyrgodkendelsesloven vedr. klage og søgsmål
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering
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Kopi af miljøtilladelsen er sendt til følgende:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland

Danmarks Naturfredningsforening

E-mail: sjl@sst.dk

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund ved Knud Nielsen

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening ved Magnus Bang Hansen

Det Økologiske Råd

E-mail: husdyr@ecocouncil.dk

Miljøcenter Roskilde

E-mail: Post@ros.mim.dk

E-mail: natur@dof.dk
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Uddrag fra Husdyrgodkendelsesloven vedr. klage og søgsmål

Kapitel 7

Klage og søgsmål

§ 76. Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 78, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven,
påklages til det Miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren i medfør af § 65 og afgørelser truffet af miljøministeren i medfør af §§ 50, 51 og 53 i sager, hvor ministeren har besluttet
at overtage kommunalbestyrelsens beføjelser i medfør af § 65.

§ 77. § 102, § 104, stk. 1 og 2, og §§ 105, 106 og 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende
anvendelse ved Miljøklagenævnets behandling af sager efter § 76.

Stk. 2. Klage til Miljøklagenævnet indgives skriftligt af de klageberettigede efter §§ 84-87 til
den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens
udløb klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er
indgået i sagens bedømmelse.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og
virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.

§ 78. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der enkeltvis er af mindre betydning for beskyttelsen af natur, miljø og landskab, ikke kan påklages til anden administrativ
myndighed.

§ 79. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen
eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
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Stk. 2. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

§ 80. En klage over et påbud eller forbud efter § 39 eller § 42 eller over en afgørelse efter § 50
eller § 51 har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Stk. 2 . En klage over et påbud eller et forbud, jf. § 39 eller § 42, som kommunalbestyrelsen har
besluttet skal efterkommes straks, jf. § 59, har dog ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Stk. 3 . Miljøklagenævnet kan beslutte, at en klage over et påbud eller forbud, jf. § 39 eller §
42, skal have opsættende virkning, uanset at kommunalbestyrelsen har besluttet, at en klage
ikke skal have opsættende virkning, jf. § 59, stk. 2.

§ 81. En klage over en tilladelse efter § 10, godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 eller dispensation efter § 9 har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf.
dog stk. 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsninger i Miljøklagenævnets adgang til at
ændre eller ophæve en påklaget tilladelse, godkendelse eller dispensation.

Stk. 3. En tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter § 11 eller § 12, der indeholder vilkår efter
§ 27, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. En klage over tilladelser
efter § 10 eller godkendelser efter § 11 eller § 12, der indeholder vilkår efter § 27, stk. 1, nr. 3,
og stk. 2, har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

§ 82. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse tilladelser eller godkendelser ikke må
udnyttes inden for klagefristen, og at en klage skal have opsættende virkning.

§ 83. Når klage indgives til kommunalbestyrelsen, underretter kommunalbestyrelsen straks
adressaten for den afgørelse, der klages over, om klagen.

§ 84. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af
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1) afgørelsens adressat,
2) miljøministeren og
3) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Stk. 2 . Miljøministerens afgørelser kan påklages af
1) afgørelsens adressat og
2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan påklage afgørelser efter kapitel 3. Sundhedsstyrelsen kan endvidere tillægges klageret i regler, der udstedes i medfør af loven.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.

§ 85. Danmarks Fiskeriforening kan påklage kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer
eller havet.

Stk. 2. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3, for så vidt angår spørgsmål om forurening
af vandløb og søer.

Stk. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt.

Stk. 4. Forbrugerrådet kan påklage kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser i det
omfang, de er væsentlige og principielle.

§ 86. Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om,
jf. § 61.

Stk. 2. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.
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§ 87. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af
natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser truffet med hjemmel i bestemmelserne
i kapitel 3.

Stk. 2. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at
varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser truffet med hjemmel i bestemmelserne i kapitel 3, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at
varetage natur- og miljøbeskyttelse.

§ 88. Miljøklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at foreningen eller
organisationen fremsender vedtægterne.

§ 89. En afgørelse i en klagesag skal indeholde en frist for afgørelsens efterkommelse. Når der
foreligger særlige forhold, kan det dog bestemmes, at afgørelsen skal efterkommes straks.

§ 90. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af
loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er
afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.
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Natur og miljø
Juli 2009

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering
Opførelse af ny møddingsplads på Nakke Østvej 46, 4500 Nykøbing Sjælland
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Resumé

I forbindelse med tilsyn på ejendommen d. 4. november 2008, blev det konstateret, at opbevaring af
hestemøg ikke var i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det blev derfor
indskærpet, at forholdene omkring opbevaring af hestemøg skulle bringes i orden.
Efterfølgende har ejer indsendt en ansøgning om opførelse af en overdækket stålhal til opbevaring af
hestemøg. Desuden ønskes det at udvide den eksisterende stald. Dyreholdet udvides ikke.
I forbindelse med etablering, ændring eller udvidelse af dyrehold omfattet af § 10 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er der opsat 10 punkter vedr. natur, miljø, landskab og naboforhold,
som projektet skal opfylde.
I ansøgningen er der svaret ja, til de ti spørgsmål omkring miljø, natur, landskab og naboforhold.
Der bør dog svares nej på spørgsmål nr. 10:
”Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg udenfor områder med landskabelig værdi eller
værdifulde kulturmiljøer”, eftersom husdyrbruget ligger i et regionalt landskabsområde.
Der er derfor stillet vilkår omkring udseendet af de nye bygninger, så områdets landskabelige værdi
tilgodeses.
På baggrund af det ansøgte og den efterfølgende miljøvurdering er det Odsherred Kommunes vurdering, at
husdyrbruget kan drives på en miljømæssigt forsvarlig måde.
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1 Husdyrbrugets anlæg
1.1 Husdyrbrugets data og ejerforhold
Der ønskes opførelse af en ny stålhal til opbevaring af hestemøg på ejendommen Nakke Østvej 46, 4500
Nykøbing Sjælland. Husdyrbrugets grunddata er angivet i tabel 1.
Tabel 1: Husdyrbrugets data.
Ejendomsnummer
Matrikelnumre
Listebetegnelse
CVR-nummer
P-nummer
CHR-nummer
Kontaktperson

16973
18c, Nakke By, Rørvig
§ 10 – anlæg til produktion op til 75
DE
27531423
1010305191
79260
Berit Gundersen Jensen

Vurdering og vilkår
Følgende vilkår vil blive fastsat i miljøtilladelsen:
Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af
den miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt tilladelsens vilkår. Eventuelt ejerskifte eller ændringer
skal meddeles Odsherred Kommune.

1.2 Afstandskrav og lokalisering

Anlæggets placering i forhold til de i husdyrgodkendelseslovens kapitel 2 listede afstandskrav er angivet i
tabel 2.
Tabel 2: Afstande fra anlæg til de i husdyrgodkendelseslovens kapitel 2 listede afstandskrav
Afstand

Afstandskrav jf.
husdyrgodkendelsesloven

Fra eksisterende/fremtidige
byzone/sommerhusområder

880 meter

50 meter

Udlagt område i landzone til boligformål
Samlet bebyggelse i landzone
Nabobeboelse
Ikke almene vandforsyningsanlæg
Almene Vandforsyningsanlæg
Vandløb, dræn og søer
Offentlig vej og privat fællesvej
Levnedsmiddelvirksomhed
Beboelse på samme ejendom
naboskel
Sårbar natur
§3 beskyttede områder

1200 meter
>300 meter
150 meter
> 100 meter
> 100 meter
> 15 meter
>15 meter
> 100 meter
>15 meter
35 meter
1.000 meter
400 meter

50 meter
50 meter
25 meter
50 meter
15 meter *
15 meter
25 meter
15 meter **
30 meter
300 meter

* Det er ejers ansvar at anlægget ligger mere end 15 meter fra dræn.
** Gælder kun for stalde der etableres og ikke stalde hvori der sker en ændring eller udvidelse.

4

PDF oprettet med pdfFactory Pro demo version. www.bn-forlag.dk

Anlægget ligger ca. 500 meter syd for Nakke Skov, jævnfør oversigtskortet i figur 1, hvor placeringen af
anlægget er vist.
Ejendommens bebyggede areal er ca. 1400 m2, hvoraf staldene udgør ca. 1260 m2. Udvidelsen medfører,
at anlægget udvides med 656 m2.
Vurdering og vilkår
Husdyrgodkendelseslovens afstandskrav er overholdt jævnfør tabel 2. Odsherred Kommune vurderer
derfor, at der ikke er behov for vilkår til anlæggets placering.
Det vurderes endvidere, at anlægget ligger uden for registrerede lavbundsarealer.

Figur 1: Placering af eksisterende stalde er angivet med rød og udvidelsen er angivet med blå.

1.3 Husdyrbrugets ansøgte produktion

Produktionen på husdyrbrugets anlæg er angivet i tabel 3.

Tabel 3: Husdyrbrugets produktion.
Husdyrart
Ammekøer
Småkalve (0-6 mdr.)
Kvier (6-28 mdr.)
Tyrekalve (0-6 mdr.)
Ungtyre (6 mdr-slagt.)
Avlstyre
Heste (3-500 kg)
Heste (5-700 kg)
DE i alt

Antal
19
9
13
10
6
1
6
3

Staldtype
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse

Gødningstype
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse

Antal dyr/DE

DE
1,9
4,9
2,6
8,9
4,5
2,15
2,9
2,3

10
1,8
5
1,1
1,3
0,5
2,1
1,3
23,1
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Vurdering og vilkår
Følgende vilkår vil blive fastsat i miljøtilladelsen:
•

På husdyrbruget tillades et dyrehold på 19 ammekøer, 13 kvier (6-28 mdr.), 9 småkalve (0-6
mdr.), 1 avlstyr, 6 ungtyre (6 mdr. - slagtning), 10 tyrekalve (0-6 mdr.), 6 heste (3-500 kg) og 3
heste (5-700 kg) svarende til 23,1 DE

1.4 Husdyrbrugets gødningsopbevaring

Der er følgende opbevaringsanlæg på ejendommen:
•

Hal til opbevaring af hestemøg på 392 m2

Husdyrbrugets gødningsproduktion består af dybstrøelse. De producerede gødningsmængder inkl. afløb fra
befæstede arealer er beregnet ud fra Landbrugets Byggeblad nr.: 95.03-03. I beregningen antages det, at
1 ton dybstrøelse svarer til 1,7 m3. De producerede gødningsmængder fremgår af tabel 4.
Den producerede gødningsmængde er beregnet ud fra, at alle dyr er på stald hele året.
Tabel 4: Husdyrbrugets gødningsproduktion.
Dyreart

Antal

Gødningstype

Norm (t/dyr)

Dybstrøelse/fast

19

Dybstrøelse

13,04

421,2 m3

9

Dybstrøelse

0,76

11,6 m33

Kvier (6-28 mdr.)

13

Dybstrøelse

5,70

126 m33

Tyrekalve (0-6 mdr.)

10

Dybstrøelse

0,96

16,3 m3

Ungtyre (6 mdr-slagt.)

6

Dybstrøelse

3,60

36,7 m3

Avlstyre

1

Dybstrøelse

3,6

6,1 m3

Heste (3-500 kg)

6

Dybstrøelse

4,52

46,1 m3

Heste (5-700 kg)

3

Dybstrøelse

5,13

26,2 m3

Ammekøer
Småkalve (0-6 mdr.)

Samlet dybstrøelse/fast

690,2 m3

Det er oplyst fra ansøger, at der muges ud fra køerne 2 gange årligt. Gødningen udspredes direkte.
Hestene går i stald med fast gulv. Der muges ud fra de små heste ca. 1 gang pr. måned; fra de store heste
muges ud ca. hver 14. dag. Hestemøg opbevares herefter i overdækket stålhal indtil udspredning.
Vurdering og vilkår
Det vurderes, at gødningen håndteres i overensstemmelse med retningslinierne i
husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Der produceres ca. 72 m3 dybstrøelse fra hestene, og der rådes over opbevaringshal på ca. 200 m3. Det
vurderes således, at der rådes over tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af fast møg.

1.5 Miljøpåvirkningen fra husdyrbrugets anlæg
6
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1.5.1 Påvirkning af naboer – lugtgener
Vurdering og vilkår
Da anlægget ligger mere end 300 meter fra de i Husdyrgodkendelseslovens listede områder, vurderes det
ikke, at der er behov for yderligere vurdering af lugt fra ejendommen.

1.5.2 Påvirkning af naturområder - ammoniak
Anlæggets placering i forhold til naturområder er vist i Bilag 1.
Anlægget ligger præcist 1.000 meter fra flere heder/overdrev omfattet af § 7 naturområder. Disse ligger
både vest, øst og syd for anlægget.
Der er ca. 400 meter fra anlægget til nærmeste naturområde omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er ca. 1000 meter til nærmeste Internationale Naturbeskyttelsesområde, EF-fuglebeskyttelsesområdet
ved Hov Vig.
Vurdering og vilkår
Der foregår ingen udvidelse af det eksisterende husdyrhold på ejendommen. Tilladelsen omhandler
udelukkende opførelse af en hal til opbevaring af dybstrøelse fra heste samt en udvidelse af eksisterende
stald. Ammoniakemissionen fra anlægget er derfor uændret.
Der er relativ stor afstand til de omkringliggende naturområder, og Odsherred Kommune vurderer derfor
ikke, at ammoniakemissionen fra anlægget vil medføre nogen påvirkning af disse områder. Det vurderes
derfor, at der i forhold til de rammer, der er fastsat i lovgivningen ikke skal stilles yderligere vilkår
omkring ammoniakemmisionen fra husdyrbrugets anlæg.

7
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2 Husdyrbrugets arealer
Dette kapitel omhandler husdyrbrugets arealer med en beskrivelse af arealernes drift, håndteringen af
gødning samt en beskrivelse af udvaskningen fra arealerne.

2.1 Lokalisering af udbringningsarealer

Der hører et areal på 11,8 ha til ejendommen, heraf udgør det dyrkede areal 10,42 ha. Herudover er der
et forpagtet areal på 24,23 ha.
Alle udbringningsarealerne ligger i nitratklasse 1 og fosforklasse 0. De anvendte arealer fremgår af figur 3.

Figur 3: Oversigt over husdyrbrugets udbringningsarealer, der er angivet med rødt. Oplandsgrænserne er markeret med en gul linie.

Af de 34,7 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer ligger ca. 70 % i oplandet til Isefjorden, mens de
resterende ca. 30 % ligger i oplandet til Nykøbing Bugt.
Vurdering og vilkår
Alle de anførte udbringningsarealer ligger i tilknytning til ejendommens anlæg.
Følgende vilkår vil blive fastsat i miljøtilladelsen:
•

Miljøtilladelsen meddeles til de udbringningsarealer, der fremgår af den miljøtekniske
beskrivelse og vurdering. Såfremt andre arealer ønskes anvendt til udbringning, skal dette
anmeldes til kommunen.

Det bemærkes, at en ændring af udbringningsarealet skal anmeldes tilsynsmyndigheden før planperiodens
begyndelse 1. august.
8
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2.1.1 Lokalisering i forhold til naturområder

Arealernes placering i forhold til naturområder fremgår af bilag 1.
Det nordvestligste af de udbringningsarealer, der indgår i tilladelsen ligger ca. 940 meter fra det
internationale naturbeskyttelsesområde Hov Vig.
Størstedelen af udbringningsarealerne ligger desuden under 1000 meter fra § 7 naturområder
Udbringningsarealerne ligger uden for arealer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (§ 3områder), samt områder hvor der indgået aftale om miljøvenlig landbrugsdrift.
Af vedlagte bilag 1 fremgår, at der i en afstand af 1.000 meter fra udbringningsarealerne ligger en række
naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Vurdering og vilkår
Odsherred kommune vil gøre opmærksom på, at fra 1. august 2007 gælder der et generelt krav om
nedfældning af flydende husdyrgødning på sort jord og græsmarker i en afstand af 1.000 meter fra de i
Husdyrgodkendelseslovens § 7 fastsatte naturområder. Dette krav gøres generelt fra 2011. Størstedelen
af ejendommens udbringningsarealer ligger mindre end 1.000 meter fra områder omfattet af
Husdyrgodkendelseslovens § 7 og er derfor omfattet af det generelle krav om nedfældning på sort jord og
græsmarker.
Der anvendes ikke flydende husdyrgødning på arealerne.
Ingen af udbringsningsarealerne ligger med stor hældning ned mod naturområderne. Det vurderes derfor,
at der ikke sker en overfladeafstrømning af næringsstoffer til naturområder.

2.2 Drift af husdyrbrugets arealer

Der afsættes gødning fra 23,1 dyreenheder svarende til 0,92 DE/ha.
Ifølge ansøgningsmaterialet tilføres der ikke anden organisk gødning til arealerne.
Det er i opgørelsen af husdyrbrugets gødningsproduktion antaget, at køerne opholder sig i stalden året
rundt.
Vurdering og vilkår
Harmonikravet ved et dyrehold på 17,9 DE i kvæg og 5,2 DE i heste er 14,2 ha. (Harmonikravet kan dog
yderligere reduceres til 10,0 ha ved opfyldelse af betingelserne nævnt i Husdyrgødningsbekendtgørelsens
§ 27 stk. 3). Ejendommen råder over ca. 24,9 ha udbringningsarealer, dermed er harmonikravet
umiddelbart opfyldt. Arealkravet med det angivne dyrehold er i henhold til den gældende
bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav m.v. 1 3,6 ha.

2.2.1 Sædskifte
Der er ikke angivet noget sædskifte.
Vurdering og vilkår
Udbringningsarealerne er beliggende i robuste oplande, derfor vurderes sædskiftet at være underordnet,
og udbringningen af husdyrgødning reguleres af de generelle harmoniregler.

2.3 Udvaskning fra husdyrbrugets arealer
2.3.1 Fosfor
1

Bekendtgørelse nr. 1152 om husdyrhold og arealkrav m.v. af 23. november 2006
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Udvaskningen fra husdyrbrugets arealer vurderes for samtlige ejede og forpagtede arealer.
De arealer, der indgår i tilladelsen, ligger jævnfør afsnit 2.1 i oplandet til Isefjorden og Nykøbing Bugt.
Ingen af disse områder er Natura 2000-områder overbelastet med fosfor.
Vurdering og vilkår
Det vurderes, at de arealer, der indgår i tilladelsen, ligger uden for områder med risiko for afstrømning
af fosfor. Det vil sige arealer, der har en større hældning end 12 grader ned mod vandløb og søer.
Da arealerne endvidere ligger uden for oplande til Natura 2000-områder, som er overbelastet med fosfor,
vurderer Odsherred Kommune, at der ikke vil være behov for yderligere vilkår i forhold til
fosforudvaskningen.

2.3.2 Nitrat

Nitratudvaskning vurderes i forhold til overfladevand og grundvand.
Overfladevand
Sårbarheden for udvaskning af kvælstof til overfladevand afgøres af arealets reduktionspotentiale og
sårbarhed af afvandingsområdet. Ud fra disse parametre indplaceres arealer i nitratklasser.
Alle de udbringningsarealer, der indgår i tilladelsen, ligger i nitratklasse 1, hvor udvaskningen i §10
tilladelser reguleres af de generelle harmoniregler.
Vurdering og vilkår
Da udbringningsarealerne, som indgår i tilladelsen, ligger uden for afvandingsoplande med nitratklasse 23, vurderer Odsherred Kommune, at der ikke vil være behov for yderligere vilkår i forhold til
nitratudvaskningen til overfladevand.
Grundvand
Beskyttelsesniveauet for nitratudvaskning til grundvand fastsættes ud fra nitratfølsomme
indvindingsområder og lokale indsatsplaner for grundvand.
De anførte udbringningsarealer ligger uden for nitratfølsomme indvindingsområder og lokale indsatsplaner
for grundvand.
Vurdering og vilkår
De anførte udbringningsarealer ligger ikke i nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsplaner for
nitrat. Med de rammer, der er fastsat i husdyrloven, vurderer Odsherred Kommune derfor, at der ikke vil
være behov for at stille vilkår i forhold til nitratudvaskning til grundvandet.
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3 Bedste tilgængelige teknik (BAT)
For husdyrbrug under 75 dyreenheder, er kravet til anvendelse af BAT som udgangspunkt baseret på de
generelle reguleringer, som fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Vurdering og vilkår
Det vurderes at husdyrbrugets anlæg lever op til de bestemmelser der fremgår af
husdyrgødningsbekendtgørelsen vedr. indretning, drift og vedligeholdelse af anlægget. Derudover
fremgår det af afsnit 1.4, at der i ansøgningsmaterialet er redegjort for tilstrækkelig
opbevaringskapacitet.
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4 Fredninger, naturområder og landskabelige forhold
Husdyrbrugets anlæg og arealer ligger udenfor fredede områder og Natura 2000-områder.
Inden for 1.000 meter af anlægget ligger en række naturområder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Anlæggets påvirkning af naturområder fremgår af afsnit 1.5.2.
Udbringningsarealerne ligger uden for § 3-områder.
Husdyrbrugets anlæg og arealer ligger i landskabsområde. Landskabsområder indeholder værdifulde
naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier.
Landskabsområder er primært forbeholdt jordbrugserhvervet. Nye tekniske anlæg og bebyggelser, der
opføres i forbindelse med landbrugsdriften, er der mulighed for at give tilladelse til. Byggeriet skal i den
udstrækning, det er muligt, indpasses under hensyntagen til landskabelige forhold og lokal byggeskik.
Samtidigt skal de naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative værdier respekteres.
Vurdering og vilkår
For at tilgodese, at anlægget ligger i landskabsområde, stilles følgende vilkår:
• De nye bygninger skal opføres i afdæmpede farver og i ikke reflekterende materialer.
Valget af materialer til nybyggeri skal matche farver på eksisterende bygninger.
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5 Høring

Odsherred Kommune har vurderet, at tilladelsen er af underordnet betydning for naboerne, og har derfor
undladt at orientere disse forinden, der er truffet afgørelse, jf Husdyrlovens §56 stk.2.
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Bilag 1

Kort over anlæggets og udbringningsarealernes placering i forhold til naturområder

500 meter
____________

Ejendommens arealer er vist med rødt. Anlæggets placering er vist med pink. EF-fuglebeskyttelsesområdet
ved Hov Vig er markeret med blåt. Øvrig beskyttet natur er markeret med tynd grøn linie. Fed grøn linie
markerer bufferzone omkring §7 beskyttet natur i henhold til Husdyrloven.
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