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Indledning 
 
Emne Data 
Ansøger Per Godske Pedersen 
Bedriftens adresse Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk 
Husdyrbrugets navn Liselund 
Matrikelnummer 13A, Refsvindinge 
Virksomhedens art Svineproduktion 
Ejer Dorthe Godske Pedersen 
CHR-nummer 14358 
CVR-nummer 26709156 
Tilsynsmyndighed Nyborg Kommune 

 
Nyborg Kommune har den 25. maj 2007 modtaget anmeldelse om ændring af dyreholdet 
på ovennævnte ejendom fra en årsproduktion på  6600 stk. smågrise (7,2-30 kg) og 500 
stk. slagtesvin (30-102 kg), svarende til 52 DE til en årsproduktion på 13000 stk. smågrise 
(7,2-30 kg), svarende til 74 DE. I forbindelse med udvidelsen er der projekteret etablering 
af en ny 1478 m2 stald. 
  
Ændringen af produktion er omfattet af §10 i husdyrgodkendelsesloven1, samt reglerne i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen2  
 
Der skal i forbindelse med en tilladelse efter §10 alene foretages en vurdering af virknin-
gen på miljøet for produktionsændringen. Dette betyder, at der mht. produktionsanlægget 
er foretaget en vurdering af udvidelsen/ændringen af dyreholdet og den projekterede stald. 
For udspredningsarealerne er der foretaget en vurdering af hele bedriftens areal, i alt 
424,24 ha. I bedriften indgår også ejendommene Villumstrupvej 7, 5853 Ørbæk og Rising-
gårdsvej 7, 5853 Ørbæk. Alle ejendomme i bedriften anses som miljømæssigt selvstændi-
ge.  
 
Fra den samlede bedrift afsættes der gylle svarende til 72,5 DE til ejendommen Longvej 6, 
5853 Ørbæk. En del af disse arealer ligger indenfor nitratklasse 2. Disse er derfor ikke in-
deholdt i nærværende tilladelse og der vil blive søgt om særskilt §16-godkendelse til ud-
spredning af husdyrgødning på dyrkningsarealerne på Longvej 6, 5853 ørbæk. 
 
To af markerne, nr. 24-0 og 24-2, i alt 12,51 ha er beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne. Nyborg Kommune har den 13. februar 2008 bedt Faaborg-Midtfyn Kommune foretage 
en vurdering af disse arealers anvendelse til udspredning af husdyrgødning og om der i 
den forbindelse skal stilles særlige vilkår. Faaborg-Midtfyn Kommune har den 14. april 
2008 truffet følgende afgørelse vedrørende disse arealer: 

• Der må ikke ske en merudvaskning af kvælstof fra bedriftens arealer i Faaborg-
Midtfyn Kommune. 

• Der må ikke være fosforoverskud på bedriftens arealer i Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne. Disse omfatter markerne: 24-0 og 24-2, i alt 12,51 ha. 

 

                                                
1
 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 

2
 Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, 

husdyrgødning, ensilage m.v. 
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Da størstedelen af de ansøgte arealer ligger i Nyborg Kommune er det derfor også Nyborg 
Kommune, der skal vurdere det ansøgte og eventuelt meddele tilladelse til det. Oven-
nævnte afgørelse, vedrørende den del af det ansøgte der ligger i Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, skal Nyborg Kommune derfor indarbejde i en tilladelse til det ansøgte.  
 
Tilladelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift, indretning og kontrol. Vilkårene er stil-
let på baggrund af nedenstående miljøvurdering af virksomhedens forureningsmæssige 
forhold. Vilkårene skal blandt andet sikre at eventuelle gener for naboer begrænses, at der 
ikke sker en øget ammoniakfordampning fra det samlede anlæg til ammoniakfølsomme 
naturtyper, at der ikke sker en forøget næringsstofpåvirkning af grund- og overfladevand, 
samt at der er taget hensyn til de landskabelige værdier. 
 

 
Miljøtilladelse 
 

Afgørelse 
Nyborg Kommune meddeler hermed efter §10 i husdyrgodkendelsesloven tilladelse til en 
maksimal årlig produktion af 13000 stk. smågrise (7,2-30 kg), svarende til 74 DE på ejen-
dommen matr.nr. 13A, Refsvindinge beliggende Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 
26709156, da det vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. Tilladelsen omfatter samtlige 
landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet in-
den 2 år fra miljøtilladelsens datering.  
 
Forudsætningerne for tilladelsen findes i vedlagte ”Ansøgning om tilladelse til husdyrpro-
duktion (maximalt 75 DE) af 24. maj 2007”, ”Vedr. oplysninger til en indsendt §10-
ansøgning på ejendommen beliggende Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk af 25. juni 2007” 
og”Ansøgningsskema. Skema nummer 5123 af 11. december 2007, version 2” (vedlagt 
som hhv. Bilag 1, 2 og 3) og nedenstående Miljøvurdering. 
 
Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at virksomheden placeres, indrettes og drives 
i overensstemmelse med det ansøgte, samt at følgende vilkår overholdes: 
 

Særlige vilkår for miljøtilladelsen 
1. Der skal som minimum anvendes et sædskifte svarende til S2 (50% vinterkorn, 10% 

lovpligtige efterafgrøder, 15% vårkorn, 5% ærter 20%vinterraps) med udlæg af i alt 13% 
efterafgrøder.  

2. Udvaskningen fra udspredningsarealerne må ikke overstige 39,6 kg N/ha/år.  
3. Der skal mindst hvert 5. år bstemmes fosfortal for alle marker, der indgår i udspred-

ningsarealet. Der skal indsendes kopi af fosfortallene til kommunen. Hvis de viser en 
væsentlig stigning, skal virksomheden iværksætte foranstaltninger, der modvirker dette. 

4. På udspredningsarealer inden for opland til Natura 2000-område, der er belastet med 
fosfor, hvor fosfortallet er over 6 og på arealer beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune 
må der maksimalt tilføres 27 kg P/ha/år. Dette vilkår omfatter markerne nr.: 6-0, 21-0, 
24-0, 24-2, 27-0, 27-1, 37-0, 39-0, 45-0, 46-0, 47-0, 48-0, 50-0, 50-1, 56-0, 56-1, 57-0. 
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5. Omkring mosemorådet Lunget skal der på den del af mark nr. 2-0,  der støder op til mo-
seområdet Lunget etableres en 25 m gødnings- og pesticidfri randzone, svarende til det 
blåskraverede område på kortet side 13. 

6. Der skal hvert år udarbejdes en beregning i Farm-N, samt en mark-, sædskifte- og gød-
ningsplan til dokumentation af, at ovenstående vilkår nr. 1-5 overholdes. 

 

Øvrige bestemmelser 
Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også 
selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse. 
 
Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres på en måde, der kan indebære forøget forure-
ning eller andre virkninger på miljøet, uden kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse 
til udvidelsen eller ændringen. Ændringer af udbringningsarealet skal anmeldes kommu-
nen. 
  
Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden også er omfattet af § 42 i husdyrgodken-
delsesloven. Efter denne paragraf kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foran-
staltninger, hvis virksomhedens drift medfører væsentlig forurening, gener eller uhygiejni-
ske forhold.  
 
Der gøres desuden opmærksom på § 52 i husdyrgodkendelsesloven. Heraf fremgår, at 
den ansvarlige for forhold eller indretninger, der kan give anledning til forurening, straks 
skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væ-
sentlig forurening eller indebærer fare herfor.  

 

Offentliggørelse 
Miljøtilladelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen den 14. maj 2008. 
 

Klagevejledning 
Der kan skriftligt klages over tilladelsen. Klagen skal være modtaget af kommunen senest 
4 uger fra offentliggørelse. Kommunen videresender klagen til klageinstansen: Miljøklage-
nævnet.  
 
De klageberettigede er: ansøger, miljøministeren og enhver med en individuel væsentlig 
interesse i afgørelsen. Endvidere er en række foreninger og organisationer klageberettige-
de. Kommunen vil give ansøger besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. 
 
En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet be-
stemmer andet. Udnyttelsen af tilladelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og inde-
bærer ingen begrænsninger i Miljøklagenævnets ret til at ændre eller ophæve tilladelsen. 
 
Klagefristen udløber den 10. juni 2008. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter endelig afgørelse. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
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Modtagere af kopi af afgørelsen 
• Danmarks Naturfredningsforening. Masnæsøgade 20, 2100 København Ø 

E-post: dn@dn.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening. Lokalafdeling Nyborg v. Else Klint. 
E-post: nyborg@dn.dk  

• Friluftsrådet v. Søren Larsen. Lykkedamsvej 92, 5300 Kerteminde.  
E-post: madsen-larsen@dadlnet.dk 

• Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.  
E-post: info@ecocouncil.dk 

• Miljøcenter Odense. Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 
E-post: Post@ode.mim.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund v. Frode Thorhauge, Bræbækvej 147, 5550 Lange-
skov.  
E-post: fth@kerteminde.dk 

• Agrogaarden. Lombjergevej 1, 5750 Ringe. 
E-post: mjb@agrogaarden.dk 

• Faaborg-Midtfyn Kommune. Byggeri og Miljø. Nørregade 4, 5600 Faaborg. 
E-post: fmk@faaborgmidtfyn.dk 

 

 
Venlig hilsen 
 
 
 
Arvid Degn 
Teknik- og miljøchef 
 

 
/Bo Clausen 
 Miljøsagsbehandler 
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Miljøvurdering 
 
Nedenstående miljøvurdering danner grundlag for ovenstående meddelelse af tilladelse.  
Vurderingen skal belyse, om de indsendte oplysninger er i overensstemmelse med de op-
lysninger kommunen selv har. Den skal desuden afgøre om det ansøgte vil have en væ-
sentlig indvirkning på miljøet. Hvis det vurderes, at det ansøgte kan have en væsentlig 
indvirkning på miljøet vil der blive foretaget en vurdering af, om der kan stilles sådanne vil-
kår, at projektets indvirkning på miljøet ikke længere er væsentlig. Der skal desuden fore-
tages en vurdering af om ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebyg-
ge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Hvor det 
vurderes at der er behov for at stille særlige vilkår vil dette være formuleret til sidst i det 
enkelte afsnit. 
 

Produktionsanlæg 
Den aktuelle vurdering omfatter kun en vurdering af den planlagte staldbygning. Produkti-
onen i den eksisterende staldbygning nedlægges. Der er ingen oplysninger i ansøgningen 
om anvendelse af BAT i forbindelse med etablering af stalden og ændringen af dyreholdet. 
Det forudsættes derfor, at stalden etableres i overensstemmelse med gældende regler i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. Nærværende vurdering omfatter kun en del af de foru-
reningsmæssige parametre, der er til stede på en landbrugsvirksomhed og kun den nye 
stald. De øvrige parametre på virksomheden som helhed vurderes i forbindelse de regel-
mæssige tilsyn på virksomheden. 
 
Beliggenhed  
I henhold til husdyrgodkendelseslovens kap.2 og §20 må stalde og lign. samt gødningsop-
bevaringsanlæg ikke placeres indenfor angivne afstande til nabobeboelser, byzone, priva-
te og offentlige brønde, vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej, naboskel højmose, 
lobeliesøer m.v. 
 

Ny stald

0

555555555
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Der er ingen samlet bebyggelse omkring ejendommen. Afstanden til nærmeste byzone 
(Refsvindinge) er ca. 1200 m og afstanden fra den projekterede staldbygning til nærmeste 
nabobeboelse Villumstrupvej 7 er ca. 430 meter. Der er mere end 300 meter til beboel-
sesbygning i samlet bebyggelse, eksisterende eller iflg. lokalplan fremtidigt byzone eller 
sommerhusområde og område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål m.v.. Af-
standene til offentlig vej, vandløb, naboskel, højmoser, lobeliesøer m.v. vurderes at være 
overholdt. Ejendommen er desuden beliggende uden for områder med landskabelige be-
skyttelsesinteresser. 
 
Af natur omkring ejendommen skal nævnes moseområdet Lunget. Nedenstående kortud-
snit viser beliggenheden af dette. Kortet er gengivet med tilladelse fra Kort & Matrikelsty-
relsen. Moseområdet Lunget og søerne øst for virksomheden er beskyttet af Naturbeskyt-
telseslovens §3. Lunget er A-målsat og udpeget som særligt biologisk interesseområde af 
international eller national betydning. Her findes bl.a. Skov Hullæbe (fredet) og Hvas Av-
neknippe (sjælden). Afstanden fra staldanlægget til Lunget er ca. 250 m. 
 
Efter en besigtigelse af området vurderes det, at området er omfattet af naturtype 7210 
”kalkrige moser og sumpe med Hvas Avneknippe og dermed af EU-habitatdirektivet. Trus-
len mod denne naturtype er bl.a. eutrofiering og tilgroning. Området er ikke omfattet af 
husdyrlovens § 7.  
 

 
 
Der vil i nedenstående afsnit ”Ammoniakpåvirkning af natur” blive foretaget en vurdering af 
om ammoniakemissionen fra staldanlægget vil give anledning til en væsentlig påvirkning 
af omliggende naturområder.  
 
Det vurderes samlet, at der ikke er grundlag for af stille vilkår vedrørende produktionsan-
læggets beliggenhed. 
 
Lugtpåvirkning af omgivelserne 
Beregningen af lugtemissionen fra staldanlægget viser, at geneområdet for enkeltboliger i 
landzone øges med ca. 20 m fra  ca. 74 til ca. 94 m. Da afstanden til nærmeste nabobe-
boelse er 430 m vurderes produktionen ikke at give anledning til væsentlige lugtgener ved 
de omboende. Der vil derfor ikke blive stillet vilkår om etablering af lugtreducerende foran-
staltninger.  
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Håndtering og opbevaring af gødning 
Gødningssystemet  er gylle. Den samlede årlige gylleproduktion er ca. 1650 m3. Al gyllen 
pumpes via pumpeledning til gyllebeholdere på Villumstrupvej 7. Den samlede opbeva-
ringskapacitet på denne ejendom er på 5200 m3. Gylleproduktionen på denne ejendom er 
på 4300 m3. Den samlede gylleproduktion på de to ejendomme er 5950 m3. Opbevarings-
kapaciteten er ca. 10,5 måneder. Der er derfor ikke grundlag for at stille særlige vilkår ved-
rørende gødningsopbevaringen. 

 
Da håndteringen af gyllen primært sker på Villumstrupvej 7 er der ikke grundlag for at stille 
særskilte vilkår vedrørende gyllehåndteringen på Villumstrupvej 5. 
 
Ammoniakpåvirkning af natur 
Eksisterende stalde er med fuldspaltede gulve. Den nye stald etableres med delvis spalte-
gulv (1/3 fast-. 1/3 drænet- og 1/3 spaltegulv. Alle staldanlæg ventileres traditionelt med 
undertryksanlæg med indsugning placeret i facader og afkast placeret i tagfladen. En be-
regning af ammoniakudledningen fra staldanlægget viser, at der med etableringen af det 
ansøgte udledes ca. 100 kg kvælstof mindre pr. år end den eksisterende produktion. Det 
vurderes derfor, at der ikke er grundlag for at stille særlige vilkår vedrørende udledningen 
af kvælstof fra staldanlægget. 
 
 

Udbringningsarealer 
Til et dyrehold på 74 DE kræves et harmoniareal på 52,9 ha. I ansøgningen er angivet he-
le bedriftens areal på 424,24 ha (markeret med rødt i nedenstående kortudsnit). I det føl-
gende er der på baggrund af det indsendte ansøgningsskema nr. 5123 foretaget en vurde-
ring af dette areal. Størstedelen af udspredningsarealet er beliggende i Nyborg Kommune 
og kun 12,5 ha er beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune, der er blevet hørt vedrørende 
robustheden af disse arealer. 
 
Alle udspredningsarealerne er drænede. Jordene er næsten alle JB7. Kun 5,7 ha er JB5 
og 7,6 ha er JB6. Ud over husdyrgødningen fra Villumstrupvej 5 tilføres der husdyrgødning 
til udspredningsarealerne fra de andre ejendomme indenfor bedriften, svarende til at der 
tilføres husdyrgødning fra  i alt 590,28 DE eller 1,39 DE/ha/år. Fra den samlede bedrift af-
sættes der gylle svarende til 72,5 DE til ejendommen Longvej 6, 5853 Ørbæk. En del af 
disse arealer ligger indenfor nitratklasse 2. Disse er derfor ikke indeholdt i nærværende til-
ladelse og der vil blive søgt om særskilt §16-godkendelse til udspredning af husdyrgød-
ning på dyrkningsarealerne på Longvej 6, 5853 ørbæk. 
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Af ansøgningen fremgår at der i beregningerne er valgt et standardsædskifte S2 (50% vin-
terkorn, 10% lovpligtige efterafgrøder, 15% vårkorn, 5% ærter 20%vinterraps) og udlæg af 
3% efterafgrøder ud over de lovpligtige.  
 
Der skal derfor stilles vilkår om at der som minimum anvendes et sædskifte svarende til S2 
med udlæg af i alt 13% efterafgrøder. Udvaskningen fra det anvendte sædskifte skal do-
kumenteres ved Farm-N beregninger, og skal kunne fremvises på forlangende sammen 
med mark- og gødningsplan. 
 
Fosfor 
Ingen af udspredningsarealerne ligger inden for arealer med et fald på 120 eller mere ned 
til sø og/eller vandIøb. Der er derfor ikke grundlag for at stille vilkår vedrørende formind-
skelse af risiko for overfladeafstrømning til sø eller vandløb. 
 
Nedenstående kortudsnit viser beliggenheden af udspredningsarealerne i forhold til opland 
til Natura 2000-område, der er belastet med fosfor. Som det fremgår af kortudsnittet ligger 
en stor del af udspredningsarealerne indenfor opland til Natura 2000-område, der er bela-
stet med fosfor. To af markerne, nr. 24-0 og 24-2 er beliggende i Faaborg-Midtfyn Kom-
mune. 
 
Af den del af udspredningsarealerne der ligger indenfor dette område er Pt > 6 på  i alt 
26,79 ha, fordelt på følgende marker: 6-0, 21-0, 27-0, 27-1, 37-0, 39-0, 45-0, 46-0, 47-0, 
48-0, 50-0, 50-1, 56-0, 56-1, 57-0. På disse marker må der ikke tilføres mere fosfor, end 
der fraføres med afgrøderne. Det beregnede fosforoverskud før og efter gennemførelse af 
det ansøgte er ca. 2 kg P/ha/år, svarende til at der tilføres ca. 29 kg P/ha/år. Af ansøgnin-
gen fremgår, at der vil blive anvendt sædskifte S2. Med dette fraføres ca. 27 kg P/ha/år. 
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Der skal derfor stilles vilkår om, at der på marker beliggende inden for opland til Natura 
2000-område, der er belastet med fosfor, hvor fosfortallet er over 6 og på arealer belig-
gende i Faaborg-Midtfyn Kommune maksimalt må tilføres 27 kg P/ha/år. Dette omfatter 
markerne nr.: 6-0, 21-0, 24-0, 24-2, 27-0, 27-1, 37-0, 39-0, 45-0, 46-0, 47-0, 48-0, 50-0, 
50-1, 56-0, 56-1, 57-0. 
 
Som dokumentation for, at der ikke sker en fosforophobning, og dermed forøget risiko for 
udvaskning af fosfor, på dyrkningsarealerne skal der stilles vilkår om, at der mindst hvert 
5. år bstemmes fosfortal for alle marker, der indgår i udspredningsarealet. Der skal ind-
sendes kopi af fosfortallene til kommunen. Hvis de viser en væsentlig stigning, skal virk-
somheden iværksætte foranstaltninger, der modvirker dette. 
 
Der skal desuden hvert år udarbejdes en mark-, sædskifte- og gødningsplan til dokumen-
tation af, at ovenstående vilkår om tildeling af husdyrgødning på enkeltmarker overholdes. 
 
Kvælstof 
 
Nitrat - overfladevand  
Som det fremgår af nedenstående kortudsnit ligger en større del af udspredningsarealet 
indenfor nitratklasse 2 (grøn skravering). Samlet kan der derfor kun udbringes 79% af det 
maksimale husdyrtryk  eller 1,106 DE/ha/år uden tiltag til reduktion af udvaskningen. Da 
der imidlertid udlægges 3% efterafgrøder ud over de lovpligtige 10% kan der udbringes 
svarende til 1,39 DE/ha/år uden en forøget udvaskning til overfladevand.  
 
Med det valgte sædskifte og udlæg af efterafgrøder reduceres udvaskningen til overflade-
vand fra 40,7 kg N/ha/år til 39,6 kg N/ha/år.  
 
Der skal derfor stilles vilkår om, at der indenfor udspredningsarealet skal udlægges i alt 
13% eller 55,1 ha med efterafgrøder pr. år. 
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Nitrat - grundvand  
En mindre del af udspredningsarealet ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsopland. Ne-
denstående kortudsnit viser beliggenheden af udspredningsarealerne i forhold til nitratføl-
somt indvindingsopland. Da det ansøgte imidlertid ikke giver anledning til en merbelast-
ning med nitrat af det vand der forlader rodzonen er der ikke grundlag for at stille specielle 
vilkår vedrørende dette. 
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Ammoniakpåvirkning af natur 
Der er ingen naturområder, der ligger op til udspredningsarealerne, som udløser krav om 
bufferzone. Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår vedrørende buffezone. 
 
Natur 
En del af udspredningsarealet (mark 2-0) støder op til moseområdet  Lunget (rigkær). 
 
Selv om der med det ansøgte ikke sker en forøgelse af udvaskningen af kvælstof fra ud-
spredningsarealerne er det kommunens vurdering, at området fortsat vil være overbelastet 
med næringsstoffer i et omfang, så kvælstoffølsomme arter (bl.a. Hvas Avneknippe) for-
svinder fra området. Udsprøjtning af pesticider umiddelbart op til moseområdet vurderes 
desuden, at have negative konsekvenser for arterne tilknyttet området.  
 
For at vende den negative udvikling for moseområdet Lunget skal der stilles følgende vil-
kår: Der skal på den del af mark nr. 2-0,  der støder op til moseområdet Lunget etableres 
en 25 m gødnings- og pesticidfri randzone. 
 
Nedenstående kortudsnit viser beliggenheden af mark 2-0. Den blå skravering viser den 
25 m gødnings- og pesticidfri randzone. 
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Mark 2-0

 
 
 

Bedste tilgængelige teknik 
Det vurderes, at ansøger inden for rammerne af proportionaliteten har truffet de nødvendi-
ge foranstaltninger til at begrænse og forbygge forureningen fra virksomheden. Der vil der-
for ikke blive stillet særlige vilkår om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. 
 
 

Partshøring 
I sager om dyrehold < 75 DE anser kommunen naboer til virksomheden indenfor en radius 
af 300 m fra produktionsanlægget som parter i sagen.  Kommunen anser desuden ombo-
ende, hvor risikoen for forøget genepåvirkning, f.eks. lugt eller støj, som parter i sagen. Li-
geledes anses vandværker der har vandindvinding i nitratfølsomme indvindingsoplande 
som parter.  
 
Da der ikke er naboer indenfor 300 m fra produktionsanlægget, da den del af udspred-
ningsarealet, der ligger indenfor indvindingsoplande til vandværker ikke ligger indenfor ni-
tratfølsomme indvindingsoplande og da det vurderes, at ingen af de omboende vil få en 
forøget risiko for gene er der ikke foretaget partshøring i sagen. 
 

 

Konklusion 
Det vurderes samlet, at det ansøgte vil kunne gennemføres i overensstemmelse med § 19 
- § 22 og § 27 i husdyrgodkendelsesloven, samt reglerne i husdyrgødningsbekendtgørel-
sen. Dette betyder, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte på følgende særlige vil-
kår: 
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Ud over at skulle følge gældende regler skal der stilles følgende specielle vilkår: 

• Der skal som minimum anvendes et sædskifte svarende til S2 (50% vinterkorn, 
10% lovpligtige efterafgrøder, 15% vårkorn, 5% ærter 20%vinterraps) med udlæg af 
i alt 13% efterafgrøder.  

• Udvaskningen fra udspredningsarealerne må ikke overstige 39,6 kg N/ha/år.  
• Der skal mindst hvert 5. år bstemmes fosfortal for alle marker, der indgår i udspred-

ningsarealet. Der skal indsendes kopi af fosfortallene til kommunen. Hvis de viser 
en væsentlig stigning, skal virksomheden iværksætte foranstaltninger, der modvir-
ker dette. 

• Udspredningsarealer inden for opland til Natura 2000-område, der er belastet med 
fosfor, hvor fosfortallet er over 6 og på arealer beliggende i Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, må der maksimalt tilføres 27 kg P/ha/år. Dette omfatter markerne nr.: 6-0, 
21-0, 27-0, 27-1, 37-0, 39-0, 24-0, 24-2, 45-0, 46-0, 47-0, 48-0, 50-0, 50-1, 56-0, 
56-1, 57-0. 

• Omkring mosemorådet Lunget skal der på den del af mark nr. 2-0,  der støder op til 
moseområdet Lunget etableres en 25 m gødnings- og pesticidfri randzone, svaren-
de til det blåskraverede område på kortet side 13. 

• Der skal hvert år udarbejdes en beregning i Farm-N, samt en mark-, sædskifte- og 
gødningsplan til dokumentation af, at ovenstående vilkår nr. 1-5 overholdes. 

 
 
Bo Clausen  
 


