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Tillæg til eksisterende kap.5-godkendelse på ejendommen 4h m.fl. Måre 
By, Herrested beliggende Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 
42365750 
 

Indledning 

Nyborg Kommune modtog den 3. september 2007 ansøgning om etablering af en 3500 m3 
gyllebeholder. Den skulle 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 fra 
den ansøgte gyllebeholder til produktionsanlægget på Ringholmvej 19 er ca. 2 km.  

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. Fyns amt 
meddelte i den forbindelse den 28. januar 2003, at der ikke skulle udarbejdes regionplan-
retningslinier med tilhørende VVM-redegørelse for projektet.  

Nyborg kommune meddelte den 3. marts 2008 afslag til den ansøgte gyllebeholder med 
følgende begrundelser: 

• 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 udtalte, at man var indstillet på en drøftelse af alternative 
placeringer af gyllebeholderen. 
 
Kommunen har efterfølgende den 20. juni modtaget en ansøgning ”Notat til anmeldelse af 
ny gyllebeholder på Ringholmvej 19, Ørbæk” m. tilhørende skema ”Landbrugsbyggeri” om 
placering af en 4400 m3 gyllebeholder i tilknytning til det eksisterende produktionsanlæg 
på Ringholmvej 19. Ansøgningen er vedlagt som bilag til tillægsgodkendelsen. Nedenstå-
ende kortudsnit viser beliggenheden af den ansøgte gyllebeholder.  

Teknik- og Miljøafdeling 
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Side 2 

 

Ny gyllebeholder 3500 kbm

 

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i hus-
dyrgodkendelsesloven1 og husdyrgødningsbekendtgørelsen2.  

Tillægget til godkendelsen indeholder et vilkår vedrørende transport af gylle fra ejendom-
men. Vilkåret er stillet på baggrund af ansøgningen og nedenstående miljøvurdering af de 
forureningsmæssige forhold omkring gyllebeholderen m.v.. 

 

Miljøvurdering 

Varetagelse af hensynet til landskab 

Den ansøgte gyllebeholders ligger uden for områder med landskabelige beskyttelsesinte-
resser. Som det fremgår ligger den ansøgte gyllebeholder i tilknytning til eksisterende 
bygninger på ejendommen. Det vurderes, at husdyrgodkendelseslovens afstandskrav, jf. 
kap.2 overholdes ved den valgte placering af beholderen. Det vurderes, at den ikke vil 
komme til at virke dominerende i landskabet set i forhold til den eksisterende bygnings-
masses størrelse og udstrækning. Det vurderes samtidig, at ejendommens samlede byg-
ningsmasse ikke opleves som dominerende i landskabet, primært på grund af levende 
hegn og plantning af solitærtræer omkring ejendommen. Solitærtræernes virkning vil dog 
først fremkomme på sigt, da de først er plantet i forbindelse med den seneste produkt-
onsudvidelse på ejendommen i 2004/2005. Nedenstående fotos viser ejendommens virk-
ning i landskabet og de plantede solitættræer omkring den. 

Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår om etablering af beplantning omkring beholde-
ren og ejendommens øvrige produktionsbygninger.  

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

2
 Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, ensilage m.v. 
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Forurening og gener 

Afstanden fra den ansøgte gyllebeholder til nærmeste nabobeboelse er ca. 320 m og til 
nærmeste byzone (Måre) ca. 700 m. Det vurderes, at den, når den drives i overensstem-
melse med reglerne vedrørende overdækning af gyllebeholdere m.v., ikke vil give anled-
ning til lugtgener ved de omboende. 
 
Beliggenhed i forhold til beskyttede naturområder Nørremose, Fattigkrog og Lindeskov 
Hestehave fremgår af nedenstående kortudsnit. Engområderne er B-målsat natur og af-
standen til disse er hhv. ca. 375 m og 570  m. Moseområdet er A-målsat natur og afstan-
den til dette er ca. 450 m. 

I moseområdet er der bl.a. forekomst af Maj-Gøgeurt. Arten er sjælden og den er fredet. 
Truslen mod denne er bl.a. eutrofiering og tilgroning. Mosen er rigkær. Tålegrænsen er 15-
25 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i området er 16,7 kg N/ha/år. Det vurderes, at tåle-
grænsen ikke er overskredet. Da der ikke sker en forøgelse af mængden af husdyrgød-
ning i forbindelse med etablering af den ansøgte gyllebeholder vil den ikke give anledning 
til en merbelastning af mosen. Der er ikke registreret sjældne eller truede arter i engområ-
derne. Tålegrænsen er her også 15-25 kg N/ha/år. Det vurderes, at tålegrænsen ikke er 
overskredet, samt at den ansøgte gyllebeholder ikke vil give anledning til en merbelastning 
i engområdet. 

Da tålegrænsen ikke er overskredet og da gyllebeholderen ikke vil give anledning til mer-
belastning vurderes den ikke at have væsentlige negative konsekvenser for de højt mål-
satte eng- og moseområder syd for ejendommen.  
 
Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår om etablering af fast overdækning af beholde-
ren. 
 

Ny  g y l l e b e h o ld e r  3 5 0 0  k b m

Beskyttede naturtyper

§3 sø

§3 hede

§3 strandeng

§3 moser

§3 enge

§3 overdrev

 



Side 5 

Efter etablering af gyllebeholderen vil der være en samlet opbevaringskapacitet til flydende 
husdyrgødning på 8870 m3, svarende ca. 15 måneders opbevaring 

Transport 

Carsten Hedegård har oplyst, at 90% (ca. 350 læs) af gyllen og al dybstrøelsesgødningen 
fra ejendommen udspredes om foråret. Denne del transporteres til i vidt omfang til ud-
spredningsarealerne i lukkede lastbiler. Carsten Hedegård er indstillet på, at transporten af 
denne del af husdyrgødningen ikke sker gennem Måre. Af praktiske, driftsmæssige årsa-
ger vil der dog fortsat være transport i gyllevogn af ca.10% (40 læs) af gyllen i forbindelse 
med gødskning af græsarealerne i løbet af vækstsæsonen. En del af disse vil fortsat blive 
transporteret gennem Måre. Udspredningsarealernes beliggenhed fremgår af nedenstå-
ende kortudsnit. 

Det er kommunens vurdering, bl.a. på grund af indkomne indsigelser ved partshøringen, at 
Måre så vidt muligt skal friholdes for tung gennemkørende trafik. Det vurderes samtidig, at 
Carsten Hedegård imødekommer dette ved at lade 90% af husdyrgødningen fra ejen-
dommen transportere uden om Måre. Der skal derfor stilles vilkår om, at transport af gylle 
til udspredningsarealerne nordøst og vest for Måre/Herrested primært skal ske i lukkede 
lastbiler uden om Måre via Ringholmvej og Odensevej. Eventuel transport af gylle gennem 
Måre (maksimalt 40 læs pr. år) må kun ske på hverdage mellem kl. 8.00 og 17.00. 

Offentlighed 
I forbindelse med den tidligere ansøgte beliggenhed af beholderen blev der foretaget en 
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.  

Da den ansøgte gyllebeholder vurderes ikke at give anledning til væsentlig negativ miljø-
påvirkning vil der, jf.  husdyrgodkendelseslovens §55, stk. 1 kun blive foretaget en offent-
liggørelse af kommunens afgørelse i dagspressen.  
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Renere teknologi 
Der er i ansøgningen redegjort for anvendelse af renere teknologi. Etableringen af gylle-
beholderen skal ses i sammenhæng med en planlagt udvidelse af dyreholdet på ejen-
dommen fra 447 DE til 498 DE. I den forbindelse vil ændringer i staldsystemer og sam-
mensætningen af dyreholdet medføre en reduktion af den samlede ammoniakemission fra 
den ansøgte produktion på ca. 1550 kg N/år i forhold til den nuværende produktion. 
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Afgørelse 
Nyborg Kommune godkender hermed opførelse af en 4400 m3 gyllebeholder på  land-
brugsejendommen Kristiansborg, matr.nr. 4 h m.fl. Måre By, Herrested, beliggende Ring-
holmvej 19, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 42365750, da det samlet vurderes, at den kan etableres, 
så den ikke giver anledning til en væsentlig negativ påvirkning af det omgivende miljø eller 
en uhensigtsmæssig landskabelig påvirkning. 
 
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. Denne af-
gørelse meddeles derfor i henhold til §12 i husdyrloven, som tillæg til den eksisterende 
godkendelse.  
 
Tillægget til godkendelsen bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 2 år fra dato. 
 
Virksomhedens miljøgodkendelse fra 2003 inkl. tillæg skal, jf. husdyrgodkendelseslovens 
§ 41, 8 år efter meddelelse af godkendelse tages op til revurdering. Godkendelsen skal 
derfor revurderes i 2011. 
 
Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles på, at følgende vilkår overholdes: 
 

Vilkår for tillæg til godkendelse  

1.3 Transport af gylle til udspredningsarealerne nordøst og vest for Måre/Herrested, jf. mil-
jøvurderingens kortudsnit side 6, skal primært ske i lukkede lastbiler uden om Måre via 
Ringholmvej/Odensevej. Eventuel transport af gylle gennem Måre (maksimalt 40 læs 
pr. år) må kun ske på hverdage mellem kl. 8.00 og 17.00. 

 

Klagevejledning 
Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klage-
berettigede er ud over nedenstående modtagere af kopi af afgørelsen, enhver med en in-
dividuel væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Eventuel klage skal sendes til kommunen som sender den videre til Miljøklagenævnet. 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort i Lokalavisen den 15. juli 2008. 
 
Sidste frist for indgivelse af klage vil således være den 12. august 2008 ved kontortids op-
hør. 
 
Virksomheden vil få besked hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over god-
kendelsen har ikke opsættende virkning medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
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Kopi af afgørelsen er sendt til: 
• 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. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. 
E-post: jkt@sportsfiskerforbundet.dk 

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

• Landboforeningen Centrovice, att. Ejler Petersen. Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. 
E-post: ejp@landbofyn.dk 
 

 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Birgit Sønderskov Weber 
Gruppeleder, Natur og Miljø 

 
/Bo Clausen 
 Miljøsagsbehandler 

 
 


