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Vedr. ansøgning om etablering af gyllebeholder på landbrugsejendom-
men Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 42365750 
 

 

Indledning 

Nyborg Kommune har den 3. september 2007 modtaget ansøgning om etablering af en 
3500 m3 gyllebeholder. Den etableres på ejendommen, matr.nr. 6b, Odensevej 92 U, 5853 
Ørbæk. Denne ejendom ejes af Carsten Hedegård og er bygningsløs og regnes som væ-
rende omfattet af den eksisterende kap.5-godkendelse på Ringholmvej 19. Afstanden til 
den produktionsanlægget på Ringholmvej 19 er ca. 2 km.  

Diameteren på beholderen er ca. 34 m. Den etableres med grå 4 m høje betonelementer. 
Overdækningen vil være naturligt flydelag. Betonelementerne graves min. 0,9 m i jorden. 
Beholderen vil således have en højde på ca. 3 m over terræn. Med ansøgningen er desu-
den vedlagt en skitse for en afskærmende beplantning omkring beholderen. Transport af 
gylle til beholderen sker med traktor/gyllevogn eller lastbil gennem Måre by, via Hellerup-
vej og via markvejen ved ejendommen Hellerupvej 24, 5853 Ørbæk. Der sker ingen æn-
dringer af dyreholdet i forbindelse med det ansøgte.Af ansøgningen fremgik desuden, at 
der alternativt kunne etableres en pumpeledning fra staldanlægget på Ringholmvej 19 til 
den ansøgte gyllebeholder. Herved ville trafikken med gylletransporter gennem Måre blive 
reduceret til et minimum i forhold til i dag. Carsten Hedegård har telefonisk d. 8. februar 
2008 meddelt, at planerne om etablering af en sådan pumpeledning ikke længere indgår i 
planerne. 

Der er den 18. november 2003 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 
kap.5 til en kvægproduktion med 250 stk.  malkekøer, 300 stk. opdræt og 200 stk. tyre til 
slagtevægt på 350 kg (alle stor race), svarende til 443 DE på Ringholm vej 19. 

Kommunen har den 20. december 2007 modtaget ansøgning om §12-godkendelse til ud-
videlse af kvægproduktionen på ovennævnte ejendom efter reglerne i den nye husdyrgod-
kendelseslov1. 

                                                
1
 Miljø- & Energiministeriets lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
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Side 2 

 

Miljøvurdering 
Kommunen har foretaget en vurdering af det indsendte i forhold til husdyrgodkendelseslo-
vens bestemmelser. Jf. denne skal kommunen foretage en vurdering af beholderens pla-
cering i forhold til gældende regler på området, samt en konkret vurdering af virkningen i 
landskabet. Der skal desuden foretages en vurdering af hvorvidt den giver anledning til 
forøget risiko for forurening. 
 
Beliggenhed: 
Gyllebeholderen er beliggende i landzone indenfor skovbyggelinien til skoven Præsteskov 
og indenfor et ”større sammenhængende landskabsområde”. Afstanden til driftsbygnin-
gerne på Ringholmvej 19 er ca. 2 km. Af nedenstående kortudsnit ses, at gyllebeholderen 
ønskes placeret i landskabet omkring Ravnholt Gods, der er et typisk herregårdslandskab 
domineret af store åbne markflader uden bebyggelse. 

Gyllebeholder

Ringholmvej 19

 



Side 3 

Skovene og landskabet omkring Ravnholt Gods er et yndet mål for gå- og cykelture. En af 
adgangsvejene til området er via markvejen ved Hellerupvej 24. 

Det vurderes, at landskabet omkring Ravnholt Gods i dag fremstår som et unikt kulturhi-
storisk landskabselement, der tillige rummer betydelige rekreative værdier. En placering af 
gyllebeholderen som ansøgt og de aktiviteter, der vil være forbundet med driften af denne 
vurderes ikke at være forenelige med hensynet til de landskabelige og rekreative værdier, 
der er knyttet til området omkring Ravnholt Gods. 

Trafikforhold: 
Med hensyn til trafikale forhold ved transport af gylle gennem Måre By vurderes det, at 
den valgte placering af beholderen uden etablering af en pumpeledning ikke vil medføre et 
formindsket antal tunge gylletransporter gennem Måre by. Et eventuelt vilkår om transport 
af gyllen uden om Måre By via Ringholmvej/Odensevej/Hellerupvej vurderes ikke at være 
driftsmæssigt realistisk. 
  
Forurening: 
Det vurderes, at den ansøgte gyllebeholder ikke vil give anledning til forøget risiko for foru-
rening, når den etableres i henhold til gældende regler. Det skal bemærkes, at der i forbin-
delse med gyllebeholdere, skal etableres støbt, tæt læsse-/påfyldningsplads med afløb til 
opsamlingsbeholder. Der er i ansøgningen ingen oplysninger om etablering af støbt plads 
til læsning/påfyldning af gylle. 

Partshøring: 
Der er foretaget partshøring af beboere i alt 84 ejendomme i sagen. Der er indkommet 
bemærkninger fra beboerne i 12 af de partshørte ejendomme. Bemærkningerne er her 
sammenskrevet og har drejet sig om følgende: 

• Trafikken med gyllekørsel i dag opleves som voldsom. Store tunge køretøjer, der 
kører for hurtigt i forhold til forholdene og som sviner.  

• Pumpeledning en god ide´, da det vil mindske trafikken gennem Måre By.  
• Transporten af gylle til beholderen bør foregå uden om Måre By via Ringholm-

vej/Odensevej/Hellerupvej.  
• Den ønskede placering af gyllebeholderen giver frygt for lugtgener.  
• Landskabeligt uhensigtsmæssigt for både lokalbefolkning og turister at tillade en 

beholder med den ønskede placering i landskabet.  
• Beholderen bør graves min. 3 m i jorden, hvis den skal placeres som ansøgt.  
• Det vil være en forbedring af de trafikale forhold ved transport af gyllen i lukkede 

lastbiler.  
• Afskærmende beplantning omkring beholderen gør, at de landskabelige værdier ik-

ke ødelægges.  
• En enkelt har tilkendegivet, at de ikke ønsker at udtale sig i sagen.  

 

 
 



Side 4 

 

Afgørelse 
Ansøgningen har været behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 3. marts 
2008, hvor udvalget vedtog at meddele afslag om godkendelse efter husdyrgodkendelses-
lovens §12 til den ansøgte gyllebeholder.  
 
Begrundelsen for afslaget er: 

• En placering af gyllebeholderen som ansøgt og de aktiviteter, der vil være forbundet 
med driften af denne er ikke forenelig med hensynet til de landskabelige og rekrea-
tive værdier, der er knyttet til området omkring Ravnholt Gods. 

• Den ansøgte beholder vil ikke medføre en væsentlig mindskelse af antallet af tunge 
gylletransporter gennem Måre By. 

 
Det skal fremhæves, at udvalget er indstillet på en drøftelse af alternative placeringer af 
gyllebeholderen. 

 
Klagevejledning 
Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. Eventuel 
klage skal sendes til kommunen som sender den videre til Miljøklagenævnet. 
 
Sidste frist for indgivelse af klage vil således være torsdag den 3. april 2008 ved kontortids 
ophør. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 

 

 

 
Venlig hilsen 
 
 
 
Tage Juel 
formand 
 

 
/Arvid Degn 
 teknisk chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


