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Indledning  

Denne miljøkonsekvensrapport beskriver de fremtidige forhold på husdyrbruget på Lucernemarken 28, 

7600 Struer, beliggende i Struer Kommune. 

Rapporten beskriver de faktiske forhold i dag samt udvidelsens karakteristika, herunder den forventede 

drift efter ibrugtagning. Hertil vurderes konsekvenser forbundet med udvidelsen. 

Rapporten er opbygget jf. Bilag 1 i Bek. nr. 2256 af 29/12/2020 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), 

med enkelte ændringer: 

• Rapporten indledes med et ikke-teknisk resumé, fremfor at slutte med det, da det vurderes, at det 

er en mere naturlig opbygning. 

• Punkterne D 1 a og b behandles under et, så de forskellige faktorer beskrives og vurderes i samme 

afsnit, da dette vurderes mere hensigtsmæssigt. 

God læselyst. 
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Ikke teknisk resumé  

Projektet og dets miljømæssige konsekvenser er herunder beskrevet i et ikke-teknisk resumé, der gør det 

muligt for offentligheden, at få indblik i det ansøgte projekt og konsekvenserne af dette. 

Beskrivelse af projektet.  

Bøgelund I/S ønsker at få godkendt sin slagtekyllingeproduktion efter den nye husdyrlov, for at kunne ud-

nytte sit produktionsapparat optimalt og have muligheden for at kunne tilpasse sin produktion efter efter-

spørgsel.  

Der sker ingen udvidelse af produktionsarealet og opføres ikke nye bygninger. 

Konsekvenser for omboende, natur og miljø 

Lugt, støj, fluer, transporter m.v. 

Beregninger viser, at der ikke vil ske en forøgelse af lugten. Kravene i lovgivningen om maksimal lugtpåvirk-

ning af naboer, samlet bebyggelse og byer er overholdt.  

Der er ikke foretaget støjmålinger eller beregninger i forbindelse med ansøgningen. Det forventes med bag-

grund i den beskrevne indretning og afstanden til omkringboende, at de generelle krav til støj fra ejendom-

men er overholdt, og at der dermed ikke vil opstå støjgener ved de omkringboende, ud over hvad der må 

forventes ved alm. landbrugsdrift.  

Fluer og skadedyr bekæmpes på ejendommen ved at etablere foranstaltninger svarende til de enhver tid 

gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut fra Agrarøkologi, hvilket vurderes at være tilstræk-

keligt. Bekæmpelse af rotter sker på ejendommen i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper.  

Der er i dag transport til og fra ejendommen via ejendommens 3 indkørselsveje, hvor 2 bruges til ejendom-

mens drift. Der ændres ikke på udkørselsveje i forbindelse med godkendelsen. Da driften forsætter uæn-

dret, forventes antallet af transporter at være uændret. 

Landskab 

Ejendommen er beliggende i landzone, ca. 1,8 km nordvest for Struer.  

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller anlægsarbejder, der vil derfor ikke ske nogen påvirkninger 

af landskabet. 

Påvirkning af natur 

Beregninger viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler, vil mod-

tage mere ammoniak end de grænser, der sat herfor i lovgivningen. 

Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

For husdyrbruget er der krav om at anvende den bedste tilgængelige teknik: I forhold til at begrænse am-

moniakfordampningen er dette i lovgivningen omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak der må 

komme fra husdyrbruget. Da der ikke sker nogen udvidelse af produktionsarealet, er kravet overholdt. 
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Alternativer til teknologi og foranstaltninger 

Der er ikke vurderet på alternativer da der ikke sker nogen udvidelse af produktionsarealet eller opføres 

nye bygninger. 

Ophør 

Ved ophør af produktionen fra ansøgers side vil produktionen formentlig blive fortsat af en ny ejer. Hvis 

produktionen ophører, vil gødningsanlæg blive tømt og rengjort.  

Basisoplysninger 

Oplysninger om samdrift med andre ejendomme  

Udover Lucernemarken 28 ejer og driver Bøgelund I/S ikke andre ejendomme med dyrehold.  

Tidligere godkendelser 

• Miljøgodkendelse af 1990 til en produktion af 1.115.000 stk. 0 til 38-42 dages slagtekyllinger. 

• Revurdering af miljøgodkendelse af 28. december 2009 til en produktion af 894.660 stk. 0-35 dages 

slagtekyllinger. 

• Ved tilsyn i 2013 nedsættes det lovlige dyrehold til 796.000 stk. slagtekyllinger til 36 dage eller 

840.000 stk. slagtekyllinger til 35 dage. 

Biaktiviteter 

Der er ingen biaktiviteter på ejendommen. 

IE-brug  

Husdyrbruget er kategoriseret som et IE-brug, da der er flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. 

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte 

Indretning og drift  

Stald 
 

Dyretype og staldsystem 
eller flexgruppe 
 

Produktionsareal (m2) 

8-årsdrift 
Tilsyn 2013 

Nudrift 
Tilsyn 
2013 

An-
søgt 
 

1. Kyllingehus Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger 1.767 1.767 1.767 

2. Kyllingehus Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger 1.593 1.593 1.593 

3. Kyllingehus Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger 1.028 1.028 1.028 
Tabel 1. Dyretype, staldsystem, produktionsareal  
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Produktionsarealet er i denne ansøgning opgjort ved en detaljeret opmåling foretaget af Freddy Kristensen. 

Se grundtegning (figur 1). 

Bygning 1.  Kyllingehus 

Bygning 2.  Kyllingehus  

Bygning 3.  Kyllingehus 

Bygning 4. Gammelt kyllingehus 

Bygning 5.  Gammelt kyllingehus 

Bygning 6. Værksted 

Bygning 7.  Maskinhus 

Bygning 8.  Halmlade  

Bygning 9. Kornhus 

Bygning 10.  Gammelt stuehus 

Bygning 11. Nyt stuehus 
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Figur 1. Situationsplan 

Afløbsforhold 

Vaskevandet fra rengøring af kyllingehusene ledes til opsamling i to opsamlingsbeholdere på hver 20 m³ 

placeret ved de to nyeste kyllingehuse og en beholder på 60 m³ placeret under den gamle møddingsplads. 

Tagvand bortledes gennem faskiner og markdræn. 
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Tagvand fra halmlade, kyllingehuse (hus nr 1 nordlige tagflade, hele hus nr. 2, hus nr 3 vestlige tagflade) 

ledes til dræn.  

Tagvand fra de resterende bygninger ledes til faskine eller nedsives lokalt. 

 
Figur 2. Afløbsplan 

Foderopbevaring 

Foder opbevares i tætte siloer. 

Transporteres i et lukket system mellem hallerne. 

Lys 

Der er installeret lysstyring, så ledes lyset ikke er tændt unødigt. Der er desuden installeret lysdæmpning, 

således effektforbruget reduceres yderligere.  
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Staldene har lamper ved forrummets indgangsparti, samt større lysarmaturer ved porte som kun anvendes 

ved ind- og udsætning af dyr. Staldene er uden vinduer eller lysplader i taget og derfor er der ingen lysud-

fald herfra. 

Vurdering 
Der sker ikke ændringer af udendørs- og indendørsbelysningen som følge af ansøgningen.  

Eksisterende udendørs- og indendørsbelysning vurderes ikke at være generende for omgivelserne og trafik-

ken. 

 
Figur 3. Oversigtskort 

Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse 

Der anlægges ikke nye indkørsler, veje m.m., og der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller opføres 

nye bygninger. 

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning 

Husdyrgødning afsættes til tredjemand. 

Der er ikke opbevaring af komposteret dybstrøelse i markstak. 
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Det vurderes hermed, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering og opbevaring af 

husdyrgødning, er tilstrækkelig til beskyttelse af omgivelserne. 

Beliggenhed  

Planforhold  

Ejendommen er beliggende i det åbne land. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Lucernemarken 17, 

som ligger ca. 120 m nordøst for nærmeste stald. Den nærmeste samlede bebyggelse er Resenstad belig-

gende ca. 1,2 km nord for anlægget. Nærmeste by er Struer, som ligger ca. 1,8 km sydøst for ejendommen. 

Landskab 

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne og fredninger blevet gennemgået.  

Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone. 

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet 

Husdyrbruget ligger indenfor: 

 Indenfor  Udenfor 

Særlig værdifuldt landbrugsområde  X  

Skovrejsningsområde X  

Lavbundsområde  X 

Naturbeskyttelsesområde  X 

Økologiske forbindelser / spredningskorridorer  X 

Kulturhistoriske bevaringsværdier / kulturmiljø  X 

Bevaringsværdigt landskab  X 

Større sammenhængende landskab  X 

Område for store husdyrbrug  X 

Geologiske bevaringsværdier  X 

Værdifulde geologiske områder   X 

Kystnærhedszone X  

Strandbeskyttelseslinje  X 

Kirkebyggelinje  X 

Skovbyggelinje  X 

Å beskyttelseslinje  X 

Sø beskyttelseslinje  X 

Beskyttede sten- og jorddiger  X 

Fredede områder  X 

Fortidsminde beskyttelseszone X  

Habitatområde  X 

Råstofområder  X 

Boringsnære beskyttelsesområder  X 

Område med særlig drikkevandsinteresse  X 

Nitratfølsomt indvindingsområde (X)  

Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområde  X 

Jordforurening V1  X 
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Tabel 2. Landskabelige udpegninger 

Ejendommen ligger indenfor særlig værdifuldt landbrugsområde. Indenfor disse områder forudses der ikke 

væsentlige konflikter mellem landbrugsdriften og de omgivende arealanvendelser, og områderne skal i sær-

lig grad anvendes til jordbrugsdrift. 

Skovrejsningsområder er de områder, hvor rejsning af ny skov særligt fremmes. Tilplantningen er frivillig og 

går ikke forud for landbrugsdrift. Det betyder at der kan opføres byggeri der er nødvendig for en fortsat 

landbrugsdrift. 

Ejendommen ligger indenfor kystnærhedszone. Formålet med kystnærhedszonen er at bevare den åbne og 

ubebyggede kyststrækning. Inden for kystnærhedszonen skal områderne søges friholdt for yderligere be-

byggelse, anlæg og byudvikling, som ikke er afhængig af kystnærhed. Nye arealer til byvækst og anlæg i 

landzonen skal som udgangspunkt placeres bag eksisterende bebyggelse. 

Nogle af ejendommens bygninger ligger indenfor fortidsminde beskyttelseszone. Formålet med fortidsmin-

debeskyttelseszonen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. 

Ejendommen er placeret indenfor nitratfølsomme indvindingsområder. 

Vurdering 
Da der ikke sker nogle bygningsmæssige ændringer eller anlægsarbejder, vil der ikke ske en væsentlig på-

virkning af landskabet som følge af projektet.  

Afstandskrav 

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning 

m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende: 

§ 6: 

• indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommer-

husområde 

• i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål el-

ler til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,  

• i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller 

• i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse. 

§ 7:  

• helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper 

(jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2). 

§ 8: 

• ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m) 

• almene vandforsyningsanlæg (50 m) 

Jordforurening V2  X 
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• vandløb, dræn og søer (15 m) 

• offentlig vej og privat fællesvej (15 m) 

• levnedsmiddelvirksomhed (25 m) 

• beboelse på samme ejendom (15 m) 

• naboskel (30 m)  

Afstandskravene er overholdt, da anlæggets afstand til områderne er større eller lig med ovenstående krav.  

Vurdering 
Der sker ikke nogen udvidelse af produktionsarealet. Det vurderes derfor at alle afstandskrav er overholdt, 

da der ikke sker en udvidelse, ændring eller etablering af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg. 

Idet ejendommen ligger i stor afstand til byzone, samlet bebyggelse og nærmeste nabo uden landbrugs-

pligt, vurderes de driftsmæssige ændringer ikke at ville medføre væsentlige gener fra ejendommen. Det 

vurderes heller ikke at ændringerne vil medføre væsentlige forringelser af Danmarks kulturarv eller de land-

skabelige forhold. 

Naturområder  

Ammoniakemission 

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvæl-

stof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i Husdyrgodkendelse.dk, viser at ammoniakfor-

dampningen i ansøgt drift er 3.388,5 kg NH3-N/år. Kildehøjde kan i beregningerne sættes til 3 eller 6 meter. 

Der er til kyllingehusene valgt 6 m. Ruheder er valgt som Landbrug i oplandet og efter beskaffenheden af 

naturarealet vurderet ud fra luftfotos i det enkelte naturpunkt f.eks. Blandet natur med lav bevoksning.  

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er beskrevet under Indretning og drift.  

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)  

Der er ca. 4,2 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som 

er Habitatområde nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.  

Kategori 1-natur  (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internatio-

nale naturbeskyttelsesområder). 

Anlægget er beliggende ca. 4,2 km sydøst for det nærmeste kategori 1 naturområde. 

Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om 

maksimal total deposition er overholdt.  

Kategori 2-natur  (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for inter-

nationale naturbeskyttelsesområder). 

Anlægget er beliggende ca. 830 m vest for, det nærmeste kategori 2 naturområde.  
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Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,2 kg N. Kravet om 

maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt. 

§ 3 områder 

Af figur 4 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbe-

skyttelseslovens § 3.  

 

 
Figur 4. § 3 arealer nærmest husdyrbruget.   
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Tabel 3. Naturberegninger 

Kategori 3-natur  (ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er om-

fattet af ovenstående kategori 1 og 2) 

Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser at merdepositionen på de nærmest lig-

gende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år.  

Vurdering  
På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget ikke vil med-

føre en væsentlig forringelse af miljøet. 

Internationalt beskyttede arter af planter og dyr – bilag IV-arter  

Af EF-habitatdirektivets bilag IV fremgår en række dyre- og plantearter (herefter bilag IVarter), som er 

strengt beskyttede, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller på andre 

lokaliteter. På den baggrund kan der udelukkende gives tilladelse til aktiviteter, som vurderes ikke at have 

en negativ effekt på artens yngle- eller rasteområde.  

Søgning på http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch viser at der ikke er registreret Bilag IV arter ved 

ejendommens bygningsanlæg. 

National beskyttelse af arter af planter og dyr  

Foruden den internationale artsbeskyttelse (bilag IV) er flere andre arter beskyttet af en nationalartsfred-

ning jf. Artsfredningsbekendtgørelsen7. 

Søgning på http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch viser at der ikke er registreret fredede arter i 

nærheden af ejendommens bygningsanlæg. 

 

 

http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
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Biodiversitet – Den danske Rødliste  

Danmark har jf. Biodiversitetskonventionen forpligtet sig til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. 

Arter, som er forsvundet fra Danmark eller truet af udryddelse er registreret som sådan på Den danske 

Rødliste.  

Søgning på http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch viser at der ikke er registreret truede arter på 

den danske rødliste i nærheden af ejendommens anlæg. 

Vurdering 
Der ændres ikke på bygningerne i forbindelse med nærværende miljøgodkendelse. Godkendelsen vil derfor 

ikke medføre at der ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger, eller andre potentielle leveste-

der for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være 

levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan 

være til skade for bilag IV-arter. Derfor vurderes det at driften ikke vil medføre en forøget påvirkning af de 

nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder. Det vurderes at husdyrproduktionen kan drives på 

stedet under hensyntagen til internationalt og nationalt beskyttede arter af planter og dyr, og uden at på-

virke den biologiske mangfoldighed negativt. 

Lugt  

Der udledes lugt fra stalde, husdyrgødningslagre m.m. De primære kilder til lugt fra dyrehold er staldventi-

lationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Mange forhold kan influere på lugtemissionen 

fra stalde. Udover dyretypen og størrelsen af produktionsarealet er det fx staldindretning, ventilationssy-

stem (afkasthøjde), geografisk placering, strøelse, gødningshåndtering, fodring samt hygiejne i stalden.  

Der er mekanisk ventilation, der er i drift hele året, i alle stalde. 

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der 

skal anvendes ved vurdering af om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyr-

brug. 

Lugtemissionen er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om det ansøgte produktions-

areal. Geneafstanden er overholdt i forhold til samlet bebyggelse og byzone. Geneafstanden er som ud-

gangspunkt ikke overholdt ift. nabobeboelse. Beregningen viser at det ansøgte projekt ikke medfører: 

• At husdyrbrugets samlede lugtemission ikke stiger.  

• At det ansøgte projekt ikke medfører at lugtemission fra enkelte staldafsnit øges nærmere enkelt 

boligen. 

• At afstanden til enkelt boligen er mere end 50 % af den beregnede geneafstand. 

Der er ikke fundet kumulation med øvrige husdyrbrug. 

http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
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Tabel 4. Lugtgeneberegning. 

Vurdering 
Da produktionen ikke ændre sig og lugtemissionen dermed vil være uændret og da den vægtede gennem-

snitsafstand, målt fra lugtcentrum, er mere end 50 % af den korrigerede geneafstand, søges der om dispen-

sation i henhold til 50 % reglen. 

Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte. 

De væsentligste miljøforhold for husdyrbrug er støj, lugt, fluer, ammoniakfordampning, godstrafik og ud-

vaskning af kvælstof til vandmiljøet. Nærmeste nabo er beliggende tæt på og der er derfor foretaget en 

grundig vurdering af forhold angående støj, lugt, fluer, ammoniakfordampning, godstrafik som kan påvirke 

de nærliggende beboelser. 

I det nedenstående er enkelte forhold uddybet. 

Støv 

Det er begrænset hvad der er af støvkilder på ejendommen. Fra anlægget kan der fremkomme støvgener i 

forbindelse med håndtering af strøelse og ved levering og indblæsning af foder. 

Vurdering 

Generelt vurderes at støvgener fra ejendommen vil være relative få og kortvarige og derfor ikke vil være til 

væsentlig gene for omkringboende naboer. 

Fluer og skadedyr  

For at bekæmpe skadedyr som kan være til gene for selve ejendommen foretages regelmæssig bekæm-

pelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer holdes ryddeligt og rent. 
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Fluer bekæmpes med godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til en-

hver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges. 

Rottebekæmpelse sker via privat sikringsordning. 

Vurdering 
Det vurderes, at med det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr, ikke vil blive 

en gene for de omkringboende.  

Til- og frakørsels forhold 

Til ejendommen er der tre indkørsler. Det er to indkørsler, der primært anvendes i forbindelse med driften. 

Den midterste er indkørslen til det gamle stuehus og der er etableret indkørsel til nyt stuehus hvor der alle-

rede er en indkørsel som også anvendes til driften. 
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Figur 5. Til- og frakørselsforhold 

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker 

desuden transporter i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr samt intern på bedriften. Endelig 

er der transporter i forbindelse med afhentning af husdyrgødning.  

Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen.  

Type Antal/år, Nudrift Antal/år, ansøgt drift Kommentarer 

Indkøbt foder 90 90 1-2 træk om ugen 

Husdyrgødning 115 115 Ca. 13 læs pr. rotation 

Kyllinger - afhentning 135 135 Ca. 18 læs pr. rotation 

Kyllinger - levering 8 8 Ca. 1 læs pr. rotation 

DAKA 32 32 Ca. 2-4 læs pr. rotation 
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Affald 26 26 Hver anden uge 

Øvrige  50 50  

Samlet antal transporter 456 456  

Tabel 5. Antal transporter til og fra ejendommen. 

Tung transport til og fra ejendommen kan ske fra tidlig morgen til sen aften. Der tilstræbes dog at det sker i 

tidsrummet 5.00 til 20.00, og ikke på søndage og helligdage. 

Vurdering  
Der er redegjort for til- og frakørselsforhold, samt at transporter så vidt muligt foregår i dagtimerne. Det 

vurderes på baggrund af ovenstående at transporter til og fra ejendommen ikke vil medføre væsentlig ne-

gativ påvirkning af nærmiljøet.  

Rystelser 

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være 

rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne 

type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen 

(APV) og behandles ikke nærmere her.  

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et 

omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobe-

boelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i for-

bindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne. 

Støj  

De væsentligste støjkilder fra kyllingeproduktioner vil være i forbindelse med levering af foder og dyr samt 

ventilation fra staldanlægget.  

Leverance af foder samt afhentning af dyr og husdyrgødning foregår så vidt mulig indenfor normal arbejds-

tid på hverdage. Afhentning af dyr kan dog forekomme på øvrige tidspunkter af døgnet, da det er slagteriet 

der fastsætter tidspunktet. 

Ventilationen er frekvensstyret og tilkoblet automatisk styringsenhed, der sikrer mod overventilation af 

staldene. 

Vurdering  
Husdyrbruget ligger i et landbrugsområde. Der sker ikke en ændring i støjkilderne i forhold til den nuvæ-

rende drift. Ejendommens beliggenhed i relativ tæt afstand på nabo betyder at naboen i perioder vil kunne 

opleve støj fra husdyrbruget.  En del af de støjende aktiviteter ligger i dagtimerne f.eks. levering af foder og 

afhentning af husdyrgødning og vil ikke give gener. 

Det vurderes, at husdyrbruget på Lucernemarken 28 i betragtning af typer og størrelser af produktionsan-

læggene, kan ændres uden at medføre forøgelse af støj og gener i omgivelserne. 
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Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger  

For at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, 

er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget.  

 

Redegørelse for mulige uheld: 

Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: venti-

lationssvigt, oliespild, forkerte foderblandinger, uheld ved transport af husdyrgødning, herunder f.eks. 

overlæs, der vil medføre spild på transportvej. Da der er tale om dybstrøelse fra slagtekyllingeproduktio-

nen, er der ingen fare for afstrømning. 

 

Minimering af risiko for uheld 

Der er etableret en alarm på ventilationsanlægget således, at der i forbindelse med driftsstop bliver iværk-

sat nødventilation i anlæggene. Indlægssedler bliver kontrolleret ved leveringen af foder, og ved driftsstop 

på foderanlægget bliver alarmen aktiveret. Det tilstræbes at transportere og udsprede husdyrgødningen 

uden spild undervejs. Et eventuelt spild vil efterfølgende blive fjernet. 

 

Hvis der sker spild af olie under påfyldning, som ikke umiddelbart kan fjernes ved afgravning eller ved brug 

af sugemateriale (savsmuld eller lign.), vil både Alarmcentral (tlf. 112) og Miljøvagt blive kontaktet. Hvis der 

er mistanke om, at olie eventuelt kan sive ud af tanken, vil tanken blive tømt for olie. Såfremt det drejer sig 

om en mængde, som ejer ikke selv har mulighed for at fjerne, vil enten brandvæsenet eller en slamsuger, 

der må tage imod olieaffald, blive kontaktet, så tanken kan blive tømt. Såfremt der er sket spild, der ikke 

kan fjernes, vil både Miljøvagten og Alarmcentralen (tlf. 112) blive kontaktet. 

 

Der er ingen kemikalier på ejendommen. 

 

Minimering af gene og forurening ved uheld 

Forkert foder bliver udskiftet så snart, der er kendskab til fejlleverance. Ventilations- og foderanlægget vil 

blive tilset umiddelbart efter, at alarm for driftsstop er modtaget. Efter transport vil evt. spild blive opsam-

let. 

 

Vurdering 

Det vurderes at der er taget tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af et uheld, ved at der er en procedure 

for hvad der skal gøres i tilfælde af et uheld og for at minimere risikoen for uheld.  

Egenkontrol 

• Daglig føres logbog over produktionen; foder- og vandforbrug og dødelighed. 

• Der føres løbende kontrol med tilvækst. 

• Der sker løbende vedligeholdelse af produktionsudstyr efter behov. 

• Data indberettes elektronisk i KIK-system (Kvalitetssikring i kyllingeproduktion) 

• Der bliver årligt udarbejdet gødnings- og sædskifteplaner/regnskaber. 
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Vurdering 
Med ovenstående er der redegjort for, at der er fokus på management og egenkontrol på ejendommen. 

Ved at registrere og iagttage daglige rutiner og forbrug, kan eventuelle uhensigtsmæssige forhold identifi-

ceres og afhjælpes. 

Det vurderes samlet set at driften af husdyrbruget på adressen inkl. egenkontrol og management lever op 

til lovens krav. Driften af husdyrbruget forventes derfor samlet set ikke at medføre en væsentlig negativ 

virkning på miljøet 

Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af na-
turressourcer. 

Grundvand 

Husdyrbruget ligger i område for nitratfølsomt indvindingsområde. Husdyrbruget ligger ikke indenfor bo-

ringsnære beskyttelsesområder, særlig drikkevandsinteresse, eller sprøjtemiddelfølsomme indvindingsom-

råde 

Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden 

efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand. 

Vurdering 
De generelle regler for opbevaring af husdyrgødning og indretning af stalde sikrer at der er minimal risiko 

for at der sker udslip fra gødningsopbevaringslagre og stalde, som kunne give anledning til forurening af 

grundvandet. Desuden er der særlige regler for udnyttelse og udbring af husdyrgødning, der sikrer en mini-

mal udvaskning af næringsstoffer til grundvandet.  

Ud fra ovenstående vurderes det at den påtænkte driftsændring ikke vil have indvirkning på grundvandet. 

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin  m.m.)  

Opbevaring af reststoffer skal ske på en forsvarlig måde, så der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfla-

devand eller grundvand.  

Olie 
På ejendommen anvendes der olie, i form af fyringsolie og smøreolie. Fyringsolie anvendes til opvarmning 

ved behov. Fyringsolien opbevares på beton plads ved halmhus i overjordisk tank.  

Smøreolie anvendes til traktorer og maskiner, og opbevares i 200 liter tromler i værkstedet. Olieaffald afle-

veres på den kommunale modtagestation eller afhentes af godkendt firma. 

Kemikalier og pesticider 
På ejendommen anvendes der kemikalier hovedsaligt i form af desinfektion og rengøringsmidler.  Det er 

minimalt hvad der anvendes af rengøringsmidler. Ved vask af stalde anvendes iblødsætning og højtryksren-

ser.   

Andre former for kemikalier der er klassificerede og mærket som giftige eller meget giftige opbevares i af-

låst lokale.  
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Nødvendige rengøringsmidler/kemikalier bruges op i ejendommens drift, hvorved der normalt ikke er kemi-

kalieaffald til bortskaffelse. Hvis reglerne ændres så et kemikalie, der tidligere har været benyttet på ejen-

dommen, bliver ulovligt at bruge, bortskaffes eventuelle rester hurtigst muligt til Kommunal Modtagesta-

tion.  

Artikel 3 stoffer 
Udover dieselolie, rengørings- og desinfektionsmidler benyttes der også spraydåser på ejendommen. Stof-

ferne opbevares efter leverandørens forskrifter, emballage og eventuelle rester bortskaffes kommunens 

affaldsregulativ.   

Medicin 
Medicinen opbevares i et køleskab i stalden. Eventuelle medicinrester returneres til dyrlæge eller apotek. 

Det er dog sjældent at det sker, da alt det indkøbte opbruges. Skarpe og spidse genstande opbevares i luk-

ket beholder i stalden, og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugsstation. 

Vurdering 
Det vurderes at reststoffer opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt på ejendommen.  

Affald 

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er der-

med forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid 

gældende Affaldsbekendtgørelse.  

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og 

modtagestationer. Affaldet tilstræbes opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med affaldsregulati-

verne for Struer Kommune. 

Fast affald: 

Dagrenovation samt pap og papir fra bedriften fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes hver 

14. dag via den kommunale ordning. 

Forbrændingsegnet affald fra produktionen opbevares i maskinhuset, og som afleveres på den kommunale 

modtagestation løbende. 

Ikke forbrændingsegnet affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt fore-

findes der ikke ”ikke forbrændingsegnet affald” på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så 

bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler. 

Farligt og klinisk risikoaffald 

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i værksted. 

Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation. 

Medicinrester, kanyler, flasker og knive opsamles og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugssta-

tion.  
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Olie- og kemikalieaffald: 

Spildolie afleveres på genbrugsplads.  

Er der tale om et IE-brug, så skal affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages (fremgår af § 

35 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Det betyder, at beskrivelsen skal illustrere, hvordan affalds-

håndteringen på husdyrbruget lever op til affaldshierarkiet jf. Miljøbeskyttelseslovens § 6 b.  

Heraf fremgår det at affaldsforebyggelse og -håndtering skal, ske i overensstemmelse med følgende affalds-

hierarki: 

1) Affaldsforebyggelse. 

2) Forberedelse med henblik på genbrug. 

3) Genanvendelse. 

4) Anden nyttiggørelse. 

5) Bortskaffelse. 

Vurdering 
Affald opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og affaldsdirektiver, og det 
vurderes ikke at håndteringen heraf kan medføre risiko for forurening af miljøet. 

Døde dyr 

Døde dyr opbevares i lukkede containere som står på gammel møddingsplads. Containerne køres ud til ve-

jen forud for afhentning af DAKA. 

Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende.  

Vurdering 
Det vurderes, at husdyrbruget efterlever Bekendtgørelse nr. 558 af 01/06/2011 om opbevaring m.m. af 

døde produktionsdyr. 

Vand  

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand og vask af stalde. Der anvendes vand fra 

offentlig vandforsyning.  

 Nudrift 
(m3) 

Ansøgt drift 
(m3) 

Ændring 
(%) 

Vandforbrug  5.500 5.500  
Tabel 6. Vandforbrug  

Den primære kilde til vandspild er utætte vandnipler. Disse efterses med jævne mellemrum, så vandspild 

minimeres. Staldene iblødsættes inden vask, da det minimerer vandforbruget. 

 
 



Miljøkonsekvensrapport for Lucernemarken 28, 7600 Struer 

 

Side 25 af 31 
 

Vurdering 
Der er hele tiden fokus på at minimere vandforbruget, både i forbindelse med daglig drift men også ved ud-

skiftning af teknikker der forbruger vand. Det vurderes derved at brugen af naturressourcer sker på en for-

svarlig måde.  

Energi 

På ejendommen anvendes der energi i form af el, dieselolie og halm. Elforbruget anvendes hovedsaligt til 

ventilation. 

 Nudrift 
 

Ansøgt drift 
 

Ændring 
(%) 

Elforbrug (kWh) 120.000 120.000  

Dieselolie (l) 1.500 1.500  

Halm (t) 350 t 350 t  
Tabel 7. Energiforbrug 

Der er installeret lysstyring, så lyset ikke er tændt unødigt. Der er desuden installeret lysdæmpning, således 

effektforbruget reduceres yderligere.  

Ventilationssystemet er computerstyret og tilpasset produktionen for at sikre optimal køretid. Derved sik-

res at produktionen sker optimal i forhold til varme- og strømforbrug. 

Til opvarmning af stalde og stuehus anvendes der halm. Der er opsat varmevekslere og derfor er forbruget 

at halm reduceret. 

Vurdering 
Der er hele tiden fokus på at minimere energiforbrug, både i forbindelse med daglig drift men også ved ud-

skiftning af teknikker der forbruger energi. Det vurderes derved at brugen af naturressourcen sker på en 

forsvarlig måde. Det vurderes derfor at der på ejendommen er fokus på besparelse af energi, og driften af 

husdyrbruget forventes ikke at medføre væsentlig følgevirkninger for miljøet på baggrund heraf. 

Klima 

Klimapåvirkninger søges begrænset ved at holde fokus på energiforbrug og transporter så CO2-belastningen 

minimeres så vidt muligt. Dette er beskrevet i foregående afsnit vedr. ”Energi” med diverse tiltag. 

Denne ejendom bidrager til klimaindsatsen med bla. følgende tiltag:  

BAT (ammoniak) 

I lovgivningen er der faste krav hertil, som sikrer at husdyrbrug vælger et staldsystem eller en teknologi 

blandt de bedste tilgængelige, for at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget.  

De BAT-krav, der stilles til husdyrbrugene, bidrager til, at målet for fald i ammoniakemissionen i DK nås og 

at den sundhedspåvirkning ammoniak afstedkommer dermed imødegås. Når ammoniakudledningen be-

grænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelast-

ninger hertil begrænses. 
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Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk. BAT-emissionskravet er overholdt.  

 
Tabel. 8 BAT-beregning 

BAT-niveauet er fastsat som eksisterende stald niveau. Der er ikke anvendt miljøteknologier i tidligere mil-

jøgodkendelse fra 1990, og som sidenhen er blevet revurderet i 2009.  

 
Tabel 9. Forudsætninger for BAT-beregning 

Ammoniak (anlæggets emissionsniveau for ammoniak og valg af teknologi)  

Den valgte staldtype er den eneste der kan anvendes. 

Der er på de tre kyllingehuse installeret varmevekslere fra Big Dutchman. Det er imidlertid kun varmeveks-

lere fra Rokkedahl Energi som er godkendt til at reducere ammoniakemissionen. 

Fravalg af teknologier 

Der er ikke fortaget en vurdering af fravalg, da BAT-emissionskravet er overholdt. 

Vurdering 
På baggrund af ovenstående vurderes det at projektet lever op til lovgivningens krav til BAT.  

Miljøledelsessystem  

Der indføres et miljøledelsessystem på ejendommen. Det vil sige: 

• Bedriftens miljøforhold er gennemgået. 

• Der er formuleret en miljøpolitik. 

• Der er fastsat et ambitionsniveau i form af miljømål. 
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• Der er udarbejdet en plan for, hvordan målene nås. 

• Der evalueres en gang årligt, om målene er nået. 

• Miljøledelsessystemet gennemgås en gang årligt. 

Management/Godt landmandskab 

• Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. 

• Medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der dermed 

følger. 

• I bedriftens driftsregnskab registreres bl.a. forbrug af vand, energi og brændstof. 

• Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen 

for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. 

• I forbindelse med indretningen af produktionsanlægget er der fokus på, at indretningen tager hen-

syn til en rationel drift, af hensyn til ressource forbruget i driften og af hensyn til de daglige arbejds-

gange. 

• Sigtet med anlægget er, at der ud fra et proportionalitetssynspunkt er fokus på hvilke staldsyste-

mer, der er bedst anvendelig i relation til miljø, arbejdsforbrug og dyrevelfærd for at fremtidssikre 

virksomheden. 

• Der foretages datalogning af foderforbrug, tilvækst, vandforbrug, dødelighed og ventilation. 

• Der er fast service på ventilationsanlægget og anlægget rengøres efter hvert hold. Årsagen er, at 

ventilationsanlægget kan ellers give anledning til lugt og støjgener, samtidig med at energiforbru-

get øges unødigt. 

• Der er faste procedurer/rutiner i forhold til bortskaffelse af bedriftens spild- og affaldsstoffer, leve-

ring af foder, transporter m.m.  

Der stræbes efter at leve op til målene for godt landmandskab. Dette betyder bl.a.:  

• Personale bliver oplært i pasning af fjerkræ. Ejer eller uddannet personale vil være ansvarlig for 

dagligt tilsyn. 

• Anlæg og bygninger vedligeholdes løbende, større eftersyn af anlæg ved udsætning af kyllinger 7 – 

9 gange årlig. 

• I forbindelse med dagligt management bliver der ført kontrol med: foder og dødelighed.  

• I forbindelse med dagligt management bliver der ført kontrol med: Ventilations indstillinger, stald-

temperatur og lysprogrammer. Der føres daglig kontrol med vandforbrug. 

Vurdering 
Ud fra ovennævnte egenkontroller, som indgår i den daglige drift, vurderes det at husdyrbruget lever op til 

BAT for management. 

Fodringsstrategi  

• Der anvendes fasefodring for at opfylde kyllingernes krav af næringsstoffer til tilvækst. 

• Der købes færdigblandet foder, som opbevares i lukkede siloer. 

• Foderblandingerne er tilsat fytase.  
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Vurdering 
Det vurderes ud fra ovennævnte procedurer og tiltag, som er medvirkende til at minimere udskillelsen af 

fosfor og kvælstof, og derfor også ammoniakemissionerne, at husdyrbruget lever op til BAT for fodrings-

strategi. 

Vand 

• Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. 

• I forbindelse med rengøring iblødsættes staldene for at, minimere forbruget af vaskevand.  

• Der udføres regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild. 

• Drikkenipler er placeret over fodertrug. Herved undgås drikkevandsspild.  

Vurdering 
Ud fra ovennævnte procedurer og tekniske løsninger, som er medvirkende til at minimere vandforbruget 

og til at holde løbende fokus på ressourceforbruget, så der kan ageres hurtigt og effektivt ved driftsforstyr-

relser og uheld. Vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for vand. 

Energi 

Belysning: 
• Belysningen reguleres i forhold til kyllingernes alders- / udviklingstrin. 

• Dagslængden reguleres og følger en forudbestemt kurve, som tager hensyn til dyrenes alder og 

produktions trin. 

Ventilation: 
• Ventilationen er trinvis styret med følere som registrer temperatur og luftfugtighed. Der er sti-

gende belægning i stalden i hele produktionsperioden, variationen i ventilationsbehov stammer fra 

belægningsstigningen og til dels fra årstidsvariation. 

• Der er installeret varmevekslere i alle tre stalde, hvorved varmen fra udsugningsluften veksles med 

indsugningsluften. Varmevekslere reducerer energiforbruget til opvarmning af stalde væsentligt.  

• Ventilationsanlægget til ses dagligt for driftsforstyrrelser. 

• I de mekanisk ventilerede stalde gennemføres hyppige eftersyn, justeringer og rengøring af ventila-

tionssystemet. Hvorved unødigt energiforbrug til ventilation undgås. 

Øvrige: 
• Alle stalde er isolerede. 

Vurdering 
Ud fra ovennævnte procedurer og tekniske løsninger, som er medvirkende til at minimere energiforbruget 

og til at holde løbende fokus på ressourceforbruget, så der kan ageres hurtigt og effektivt ved driftsforstyr-

relser og uheld. Vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for energi. 

Spildevand 

• Spildevandsmængden forsøges reduceret ved fx at anvende højtryksrenser ved vask af stalde, iden-

tificere og reparere evt. lækage hurtigst muligt, se afsnittet BAT Vand. 
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• Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hin-

anden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand. 

Vurdering 
Ud fra ovennævnte tekniske løsninger, som er medvirkende til at minimere mængden af spildevand og til at 

holde løbende fokus på ressourceforbruget, så der kan ageres hurtigt og effektivt ved driftsforstyrrelser og 

uheld. Vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for spildevand. 

Støj  

• Der anvendes støjsvage ventilatorer. 

• Alle stalde er isolerede. 

Vurdering 
Ud fra ovennævnte tekniske løsninger, som er medvirkende til at forebygge og minimere støj. Vurderes det 

at husdyrbruget lever op til BAT for støj. 

Støv  

• Alt foder opbevares i lukkede siloer. Transport mellem udendørs siloer og stalde foregår i et lukket 

system. 

Vurdering 
Ud fra ovennævnte tekniske løsninger, som er medvirkende til at forebygge og minimere støv. Vurderes det 

at husdyrbruget lever op til BAT for støv. 

Lugt  

• Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen 

for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. 

Vurdering 
Ud fra ovennævnte tekniske løsninger, som er medvirkende til at forebygge og minimere lugt. Vurderes det 

at husdyrbruget lever op til BAT for lugt. 

Opbevaring af husdyrgødning 

Fast møg/dybstrøelse: 
• Dybstrøelsen afsættes direkte til tredje mand. 

Vurdering 
Ud fra ovennævnte procedurer og tekniske løsninger, som er medvirkende til at minimere ammoniakemis-

sionen og risikoen for forurening af jord og grundvand. Vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for 

opbevaring af husdyrgødning.  

Samlet BAT-vurdering 

Samlet vurderes det at projektet lever op til BAT indenfor punkterne, ammoniak, miljøledelse, manage-

ment, fodringsstrategi, vand, energi, spildevand, støj, støv, lugt, opbevaring af husdyrgødning og udbring af 

husdyrgødning, blandt andet baseret på punkterne i BREF-dokumentet og lovgivningskravene. 
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Eventuelle grænseoverskridende virkninger  

Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkning, hvis anlægget kan få en betydelig negativ 

indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat. 

Vurdering 
Alene på grund af afstanden vurderes det i den konkrete sag, at det ansøgte ikke vil give anledning til væ-

sentlige virkninger på miljøet i andre EU-medlemsstater. 

Foranstaltninger for at undgå, forebygge eller begrænse det ansøgtes 
virkning på miljøet 

I dette afsnit er der nævnt de væsentligste foranstaltninger for at begrænse det ansøgte projekts virkninger 

på miljøet. I alle de foregående afsnit, vil man kunne læse yderligere om de anvendte foranstaltninger og 

vurderingerne heraf. 

• Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hin-

anden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand. 

• Der foretages forskellige egenkontroller, for at bl.a. at følge produktionen, forbrug af fx foder, el og 

vand m.m. 

Tiltag ved ophør 

Ved ophør af driften af husdyrbruget, vil det blive sikret, at de nødvendige foranstaltninger for at undgå 

forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage i tilfredsstillende tilstand. Oplagret husdyrgødning, 

affald, maskiner og andet materiel vil blive bortskaffet.  

Vurdering 
Det vurderes, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke 

vil blive et attraktivt levested for f.eks. rotter. Desuden vurderes det, at disse tiltag vil sikre, at ejendommen 

ikke kommer til at fremstå som et øde og forladt element i landskabet.  

Befolkningen og menneskers sundhed 

I forbindelse med ansøgte projekt udledes der ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. tungmetaller eller 

dioxin. Det vurderes derfor at projektet ikke vil medføre nogen påvirkning af menneskers sundhed. Der vil 

ikke forekomme luftforurening eller forurening af vand der kan påvirke befolkningen og menneskers sund-

hed. I forbindelse med befolkning og menneskers sundhed påvirker anlægget mest med støv, støj, lugt og 

ammoniakemissionerne. Reglerne for ammoniak og lugt er overholdt. Ved management og foranstaltnin-

ger, forventes det at støj og støv ikke vil give anledning til nabogener.  

Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens egne dyr mod indførsel af smitsomme sygdomme, 

beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige besætninger og beskyttelse mod spredning af 

zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det omgivende samfund (zoonoser er sygdomme, der kan smitte 

mellem dyr og mennesker).  
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Vurdering 
Ud fra ovenstående vurderes det at husdyrbruget på Lucernemarken 28 kan drives på stedet uden at på-

virke menneskers sundhed negativt. 

Alternative løsninger  

Da der er tale om godkendelse af eksisterende og uændret drift er der ikke vurderet på alternative placerin-

ger eller udvidelsesmuligheder. Der er med nærværende ansøgning, alene tale om en godkendelse af eksi-

sterende drift – herunder de løbende effektiviseringer der er foretaget i den eksisterende ramme over 

årene siden sidste godkendelse. 

Vurdering 
Ud fra de alternativer der er beskrevet, vurderes det at det valgte projekt tager hensyn til omgivelserne 

(naboer m.m.), miljøet og husdyrbruget. 

Samspillet mellem faktorerne jf. § 4 stk. 6 nr. 5. 

Ifølge bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal der vurderes om der er kumula-

tive effekter som følge af et samspil mellem to, flere eller alle faktorerne:  

1. Befolkningen og menneskers sundhed. 

2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur, samt bilag IV-arter. 

3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima. 

4. Materielle goder, kulturarv og landskabet. 

Vurdering 

Det vurderes ud fra beskrivelser og vurderinger i miljøkonsekvensrapporten, at den kumulative effekt mel-

lem punkt 1-4 ikke vil have væsentlige direkte eller indirekte virkning på omgivelserne. 

Samlet vurdering af miljøkonsekvensrapporten 

Denne ansøgning er udarbejdet efter Husdyrloven og det vurderes ud fra ovenstående beskrivelser og vur-

deringer, at det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger ikke vil have en negativ påvirkning på 

følgende punkter: 

5. Befolkningen og menneskers sundhed. 

6. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur, samt bilag IV-arter. 

7. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima. 

8. Materielle goder, kulturarv og landskabet. 

9. Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter 1-4. 

10. Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovennævnte faktorer 1-

5. 


