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Revurdering af §12-miljøgodkendelse
til 

Nørregård og Bukkegård
Brandsgårdsvejen 17 og Slotsvejen 5, 3730 Nexø

 

Gyldighed
Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbruget Nørregård-Bukkegård, Brandsgårdsvejen 17 og 
Slotsvejen 5, 3730 Nexø. Miljøgodkendelsen af 28. august 2018 er meddelt efter § 12, stk. 2 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med senere ændringer.

Revurderingen af Miljøgodkendelsen gælder fra annonceringsdatoen den 28. april 2021.
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1. Indledning
Alle husdyrbrug kategoriseret som IE-husdyrbrug1 skal have taget deres godkendelser op til revurdering 
enten regelmæssigt eller ved offentliggørelse af nye BAT-konklusioner2. De regelmæssige revurderinger 
starter som udgangspunkt første gang 8 år efter, at godkendelsen til husdyrbruget er meddelt, og herefter 
skal godkendelsen revurderes hvert 10. år. Et andet krav er, at en godkendelse skal revurderes seneste 4 år 
efter, at der er kommet nye BAT-konklusioner. Den 21. februar 2017 kom der nye BAT-konklusioner, hvilket 
betyder, at alle IE-brug, der ikke har en godkendelse efter den nye husdyrregulering, der trådte i kraft 1. 
august 2017, skal revurderes inden 21. februar 2021 uanset meddelelsestidspunktet.

Husdyrbruget Nørregård, Brandsgårdsvejen 17, 3730 Nexø og Bukkegård, Slotsvejen 5, 3730 Nexø, fik en 
§12, stk. 2 miljøgodkendelse den 28. august 2018, der indeholder samtlige krav til husdyrbruget.
Miljøgodkendelsen giver en produktionstilladelse på Nørregård til 13.200 slagtesvin (30-117 kg) svarende til 
402,14 DE og på Bukkegård til 9.200 slagtesvin (30-117 kg), svarende til 280,28 DE. 

Godkendelsen gav med opførsel af en ny slagtesvinestald på Bukkegård tilladelse til udvidelse af 
produktionen fra 3.200 til 9.200 slagtesvin pr. år på Bukkegård, svarende til i alt 280,28 DE. Der er tidligere 
indsendt et notat til Bornholms Regionskommune vedr., at der fremfor opførsel af en ny stald ønskes 
udnyttet en eksisterende stald. Den eksisterende stald skulle oprindeligt nedrives for at give plads til den nye 
staldbygning. Stierne i den eksisterende stald er indrettet med min. 25% fast gulv – tilsvarende vilkår for 
indretning af en ny stald.

Med udnyttelse af den eksisterende bygning fremfor opførsel af en ny stald reduceres den kommende 
produktionen på Bukkegård. I stedet for de tilladte 9.200 producerede slagtesvin vil produktionen ikke
overskride 7.500 producerede slagtesvin (30-117 kg) pr. år, svarende til 228,5 DE. I forbindelse med 
miljøtilsyn 2020 vurderede Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, at justeringen
beskrevet herover var miljøneutral i forhold til miljøgodkendelsen meddelt 28. august 2018.

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, fordi der er over 2.000 stipladser til slagtesvin.

Det er Bornholm Regionskommune, der igangsætter revurderingsprocessen, og det blev gjort ved brev til 
husdyrbruget den 11. december 2020.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelse. Derfor kan en revurdering ikke indeholde en udvidelse 
eller en ændring af den oprindelige godkendelse, som kan medføre øget forurening. Det er alene en 
vurdering af, om husdyrbruget med den gældende godkendelse stadig beskytter miljøet tilstrækkeligt. 

2. Afgørelse om revurdering §39 jf. §41 jf. §43a i Husdyrbrugloven
Bornholms Regionskommune har revideret miljøgodkendelsen til husdyrbruget Nørregård, Brandsgårdsvejen 
17, 3730 Nexø matr.nr. 3a Povlsker og Bukkegård, Slotsvejen 5, 3730 Nexø, matr. nr. 52a Povlsker efter 
§39 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug 
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) jf. §41 jf. §43a i lovbekendtgørelse nr 520 af 1. maj 2019 om 
husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Husdyrbrugloven).

Afgørelsen
På baggrund af revurderingen er det Bornholms Regionskommunes afgørelse, at der er en række vilkår i 
den eksisterende miljøgodkendelse til husdyrbruget, som skal ændres. De ændrede vilkår meddeles ved 
påbud. 

Bornholms Regionskommune konkluderer på baggrund af revideringen, at husdyrbruget har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste 

1 IE-husdyrbrug er husdyrbrug, der overstiger stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2 i husdyrbrugloven jf. EU´s IE-direktiv (Industrielle Emissioner) – integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af forurening. 
2 BAT står for Bedst Tilgængelige Teknik. BAT-konklusioner er et separat kapitel i hvert enkelt BREF-dokument (BAT-reference documents) og sammenfatter, hvad der 
er BAT for branchen, herunder hvilke emissionsniveauer der kan opnås med de teknikker, som er vurderet at være BAT. 
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tilgængelige teknologi (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne 
på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Derudover vurderer Bornholms 
Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler 
og uden væsentlig påvirkning af miljøet. 

Grundlaget for revurderingen findes i scenarieberegningsskema, der er delt til Bornholms Regionskommune 
via www.husdyrgodkendelse.dk med skemanummer 225313, samt indsendte oplysninger fra husdyrbruget. 
Nye eller ændrede vilkår meddeles ved påbud jf. husdyrbruglovens §39, jf. §41 jf. §43a. Følgende vilkår gør 
sig fremadrettet gældende for husdyrbruget, hvor ophævede, ændrede eller nye vilkår er markeret. 

3. Vilkår
3.1 Nye vilkår/påbud vedrørende BAT
Den eksisterende produktion, der er omfattet af godkendelsen, er vurderet i forhold til det nuværende BAT 
niveau. BAT er defineret som den bedste tilgængelige teknologi. Ved at godkendelsen bliver revurderet 
sikres det, at produktionen optimeres, så miljøbelastningen reduceres i takt med, at der udvikles nye 
teknologier.

Bornholms Regionskommune stiller i forbindelse med denne revurdering nedenstående nye vilkår.
Vilkårene meddeles efter påbud efter §39 jf. §41 i husdyrbrugloven:

Produktionsomfang og produktionsarealets størrelse i m², staldtyper/-systemer, dyretype
Husdyrbruget må drives med en besætning på Nørregård på maksimalt 13.200 producerede slagtesvin (30-
117 kg) pr. år og med en besætning på Bukkegård på maksimalt. 7.500 producerede slagtesvin (30-117 kg) 
pr. år

Husdyrbrugets stalde og produktionsarealer skal indrettes i overensstemmelse med oplysningerne i 
nedenstående tabel:

Stald Dyretype Staldsystem Produktionsareal (m2)

Nørregård, stald 1 Slagtesvin Slagtesvin, 50-75% fast gulv 483,0

Nørregård, stald 2 Slagtesvin Slagtesvin, 25-49% fast gulv 1.255,9

Nørregård, stald 3 Slagtesvin Slagtesvin, 25-49% fast gulv 1.691,0

Bukkegård, stald 1 Slagtesvin Drænet gulv + spalter (33% / 
67%) 1.205,2

Bukkegård, stald 2 
(gennemført renov. af 
eks. stald)

Slagtesvin Slagtesvin, 25-49% fast gulv 395,2

Bukkegård, stald 3 
(gennemført renov. af 
eks. stald)

Slagtesvin Slagtesvin, 25-49% fast gulv 380,0
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Opbevaringsanlæg til husdyrgødning (gødningstyper, og m² overfladeareal)
Gødningstype, miljøteknologi og overfladeareal skal være i overensstemmelse med oplysningerne i 
nedenstående tabel. 

Opbevaringslager Overfladeareal, m2 Miljøteknologi
Nørregård, gyllebeholder 1 617 Teltoverdækning
Nørregård, buffertank 113 Betonlåg
Nørregård, fortank 1 10 Betonlåg
Nørregård, fortank 2 10 Betonlåg
Bukkegård, gyllebeholder 1 266 ÷
Bukkegård, gyllebeholder 2 520 ÷
I alt 1536

Vilkår vedr. gylleseparering og levering af husdyrgødning til Bornholms Bioenergi
Der skal indgås skriftlig aftale om afsætning af fiberfraktionen (udskilt af husdyrgødningen i forbindelse med 
gylleseparationen) uden for husdyrbruget. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 
leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR-nummer, samt hvor mange kg kvælstof og hvor mange 
kg fosfor, som aftalen omfatter. 

Hvis driftsforstyrrelser på Bornholms Bioenergi eller andre forhold medfører, at husdyrgødning ikke kan 
leveres til biogasanlægget i de forudsatte mængder, skal ejendommens driftsansvarlige skriftligt over for 
tilsynsmyndigheden redegøre for, hvorledes det vil blive sikret at såvel opbevaring som bortskaffelse af den 
overskydende husdyrgødningsmængde sker under overholdelse af reglerne i Bekendtgørelse om 
miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Fiberfraktionen fra gylleseparering skal på ejendommen opbevares i lukket container.

3.2 Gældende vilkår
Nedenfor er samtlige gældende vilkår i miljøgodkendelsen og revurderingen af miljøgodkendelsen samlet. 
Det fremgår i parentes, i hvilken afgørelse vilkåret er stillet.

Alle vilkårene oplyses uden beskrivelse. Begrundelsen og beskrivelsen af nye vilkår findes i afsnittet 
”Revurdering af miljøgodkendelse”. Begrundelse for de øvrige vilkår findes i den afgørelse, som vilkåret 
stammer fra. 

3.2.1 Produktionsomfang og produktionsarealets størrelse i m², staldtyper/-systemer, dyretype
(Vilkår fra Revurdering 2021)

1. Husdyrbruget må drives med en besætning på Nørregård på maksimalt 13.200 producerede 
slagtesvin (30-117 kg) pr. år og med en besætning på Bukkegård på maksimalt. 7.500 producerede 
slagtesvin (30-117 kg) pr. år

2. Husdyrbrugets stalde og produktionsarealer skal indrettes i overensstemmelse med oplysningerne i 
nedenstående tabel:

Stald Dyretype Staldsystem Produktionsareal (m2)

Nørregård, stald 1 Slagtesvin Slagtesvin, 50-75% fast gulv 483,0

Nørregård, stald 2 Slagtesvin Slagtesvin, 25-49% fast gulv 1.255,9

Nørregård, stald 3 Slagtesvin Slagtesvin, 25-49% fast gulv 1.691,0

Bukkegård, stald 1 Slagtesvin Drænet gulv + spalter (33% / 
67%) 1.205,2
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Bukkegård, stald 2 
(gennemført renov. af 
eks. stald)

Slagtesvin Slagtesvin, 25-49% fast gulv 395,2

Bukkegård, stald 3 
(gennemført renov. af 
eks. stald)

Slagtesvin Slagtesvin, 25-49% fast gulv 380,0

3.2.2 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning (gødningstyper, og m² overfladeareal) (Vilkår fra
Revurdering 2021)

3. Gødningstype, miljøteknologi og overfladeareal skal være i overensstemmelse med oplysningerne i 
nedenstående tabel. 

3.2.3 Vilkår vedr. indretning og drift (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)
4. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der 

fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens 
vilkår.

5. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den 
pågældende del af driften.

6. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne 
godkendelses vilkår.

3.2.4 Vilkår vedr. information om ændringer (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018, dog med navne 
opdatering)

7. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften, skal meddeles til tilsynsmyndigheden 
(Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid) senest 1 måned efter, at ændringen 
er sket.

8. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, 
skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for 
ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

3.2.6 Vilkår vedr. gulvtype (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)

9. Stald E og F på Nørregård og den nye stald på Bukkegård skal være indrettet med delvist spaltegulv 
med mindst 25 % fast gulv. Stald C på Nørregård skal være indrettet med delvist spaltegulv med 
mindst 50 % fast gulv

3.2.7 Vilkår vedr. lugt (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)
10. Det skal på tilsynsmyndighedens forlangende godtgøres, at der på Nørregård maksimalt er dyr på 

stald med en samlet maksimal vægt på op til 257.250 kg, hvilket svarer til, at alle 3500 stipladser 
udnyttes til slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 73,5 kg. 

Opbevaringslager Overfladeareal, m2 Miljøteknologi
Nørregård, gyllebeholder 1 617 Teltoverdækning

Nørregård, buffertank 113 Betonlåg
Nørregård, fortank 1 10 Betonlåg
Nørregård, fortank 2 10 Betonlåg
Bukkegård, gyllebeholder 1 266 ÷
Bukkegård, gyllebeholder 2 520 ÷
I alt 1536
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11. Afkasthøjden skal være i overensstemmelse med forudsætninger lagt til grund for OML-
lugtberegningen. Det vil sige, at afkasthøjden i stald C skal være minimum 9 m over terræn, og 
afkasthøjden på stald E og F skal forhøjes med 1 m til henholdsvis minimum 7,5 m over terræn i 
stald E og minimum 8,5 m over terræn i stald F. 

12. Afkastdiameter og ydelse skal være i overensstemmelse med forudsætninger lagt til grund for OML-
lugtberegningen. Det vil sige, at følgende skal opfyldes:

Stald C: 4 stk. afkast, Ø600, ydelse på hver 11.336 m3/h, 
            4 stk. afkast, Ø600, ydelse på hver 12.498 m3/h    

Stald E: 5 stk. afkast, Ø800, ydelse på hver 18.501 m3/h
          5 stk. afkast, Ø800, ydelse på hver 18.888 m3/h

Stald F: 5 stk. afkast, Ø800, ydelse på hver 17.082 m3/h  
5 stk. afkast, Ø800; ydelse på hver 19.137 m3/h

13. Der skal i samtlige afkast på stald E og F isættes miljøkryds. Effekten af miljøkryds skal svare til en 
reduktion i afkastenes indre diameter, som giver en forøgelse af afkasthastigheden med minimum 40 
%.  

14. Eventuelle ændringer i ventilationsforholdene eller andet, der har indflydelse på staldanlæggets 
lugtgeneafstande, skal meddeles kommunen, og kommunen kan kræve en ny OML-beregning, som 
dokumenterer, at lugtgeneafstandene fortsat er overholdt.

15. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Bygninger, anlæg og omgivelser skal 
renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt for de omkringboende.

16. Driften må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal. Hvis der efter 
kommunens vurdering opstår lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan 
forventes ifølge grundlaget for miljøgodkendelsen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal 
gennemføres lugtreducerende tiltag.

3.2.8 Vilkår vedr. overdækning af gyllebeholder (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)
17. Den eksisterende gyllebeholder på Nørregård på 2500 m3 skal være forsynet med fast overdækning 

i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

18. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

19. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

20. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to 
hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

21. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres 
med angivelse af dato for skaden.

3.2.9 Vilkår vedr. gylleseparering og levering af husdyrgødning til Bornholms Bioenergi (Vilkår fra 
Revurdering 2021)

22. Der skal indgås skriftlig aftale om afsætning af fiberfraktionen (udskilt af husdyrgødningen i 
forbindelse med gylleseparationen) uden for husdyrbruget. Aftalen skal som minimum indeholde 
følgende oplysninger: leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR-nummer, samt hvor 
mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor, som aftalen omfatter. 

23. Hvis driftsforstyrrelser på Bornholms Bioenergi eller andre forhold medfører, at husdyrgødning ikke 
kan leveres til biogasanlægget i de forudsatte mængder, skal ejendommens driftsansvarlige skriftligt 
over for tilsynsmyndigheden redegøre for, hvorledes det vil blive sikret at såvel opbevaring som 
bortskaffelse af den overskydende husdyrgødningsmængde sker under overholdelse af reglerne i 
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Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning 
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

24. Fiberfraktionen fra gylleseparering skal på ejendommen opbevares i lukket container.

3.2.10 Vilkår vedr. bedste tilgængelige teknik (BAT) (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)
25. Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører 

energimæssigt optimalt.
26. Vaske- og drikkevandssystemerne skal drives og vedligeholdes, således at unødigt spild undgås.

Generelle vilkår:
3.2.11 Vilkår vedr. renholdelse og hygiejne (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)

27. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Bygninger, anlæg og omgivelser skal 
renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt for de omkringboende.

3.2.12 Vilkår vedr. gylleopbevaring og -håndtering (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)
28. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 

måneder til rådighed for husdyrbruget.

29. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt 
hensyn til omgivelserne.

30. Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, der ikke lever op til bestemmelserne i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen for faste installationer, skal dette foretages under konstant opsyn, 
således at eventuelle brud straks opdages, og pumpningen afbrydes.

3.2.13 Vilkår vedr. støjkilder (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)
31. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne, dvs. al støj fra landbrugsdrift på 

ejendommens bygningsparcel, må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelser eller 
deres opholdsarealer:

32. Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede 
støj
pågældende periode.

33. Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i 
form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte 
støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

34. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den 
seneste kontrol viser, at grænseværdierne ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som 
beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, 
som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. I 
våde høstår kan behovet for tørring af korn og andre afgrøder være så stort, at det er nødvendigt at 
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lade blæserne køre i døgndrift. Særligt ved køling af korn kan det være nødvendigt at gøre det om 
natten, da temperaturen om dagen er for høj til, at der kan køles.

3.2.14 Vilkår vedr. støv (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)
35. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

36. Klorcalcium (støvbindende middel) skal udlægges på den fælles privatvej ved Nørregård omkring 
påske.

3.2.15 Vilkår vedr. skadedyr (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)
37. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med 

de nyeste retningslinjer fra Århus Universitet, Institut for Agroøkologi, der vedligeholder 
Skadedyrsguiden (www.dpil.dk). Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens 
forlangende.

38. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr 
(rotter m.v.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og rimelig orden 
for at forhindre gode levemuligheder for rotter. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med 
autoriseret rottebekæmper.

3.2.16 Vilkår vedr. olieoplag (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018)
39. Olie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.

40. Beholdere til opbevaring af olieprodukter skal stå på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt 
underlag og som minimum være overdækket med et halvtag.

41. Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt 
beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er 
mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

3.2.17 Vilkår vedr. oplag af affald (Vilkår fra Miljøgodkendelse 2018, dog opdatering af navne)
42. Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald.

43. Affald skal opbevares og bortskaffes efter Bornholms Affaldsbehandlings affaldsregulativer.

44. Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Der gælder dog særlige regler for 
haveaffald, se Bornholms Affaldsbehandlings affaldsregulativer.

45. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

3.3 Ophævede vilkår
Der kan være vilkår, som ikke længere er relevante, eksempelvis hvis vilkåret er erstattet af generelle regler. 
Det er ikke muligt at lempe vilkår i forbindelse med en revurdering.

Hvis der er fjernet vilkår, der ikke længere er aktuelle, er de anført herunder:

Vilkår vedr. produktionens omfang
Husdyrbruget må drives med en besætning på Nørregård på maksimalt 13.200 producerede slagtesvin (30-
117 kg) svarende til 402,14 DE og med en besætning på Bukkegård på maksimalt 9.200 slagtesvin (30-117 
kg) svarende til 280,28 DE. 

Det maksimale dyrehold skal være opnået inden for 6 år fra godkendelsens dato iht. lovgivningens regler.

Vilkår vedr. placering af nye bygninger
Der kan opføres en ny slagtesvinestald og mellembygning/foderlade på Bukkegård med placering som vist 
på Bilag 1. Afstanden fra den nye stald til søen nordøst for anlægget skal være minimum samme afstand 
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som fra den eksisterende stald dvs. minimum 10 m. Stalden kan være op til 22 x 55 m, og mellembygningen 
kan være op til 22 x 22 m. Bygningerne skal opføres i samme type materialer som de eksisterende 
bygninger, dvs. i gråt puds og med eternittag. 

Vilkår vedr. foderkorrektion 
Den totale mængde N ab dyr pr. år (beregnet som N ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede 
slagtesvin) skal være mindre end 69.171 kg N pr. år.
’N ab dyr pr. slagtesvin’ beregnes ud fra følgende ligning:
N ab dyr pr. slagtesvin = (((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. 
FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)).
Konkret beregning for Nørregård/Bukkegård (der er regnet med 145,3 g råprotein pr. FE og 2,80 FE/kg 
tilvækst):
((117 kg – 30 kg) x 2,80 FE/kg tilvækst x 145,3 g prot./FE /6250) – ((117 kg – 30 kg) x 0,0296 kg N/kg 
tilvækst) = 3,09 kg N
Total mængde N ab dyr pr. år for slagtesvin = 22.400 x 3,09 = 69.171 kg
Der kan anvendes andre kombinationer af råprotein og FE/kg tilvækst end den beskrevne, så længe den 
totale mængde N ab dyr pr. år er mindre end 69.171 kg N pr. år.

Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:
antal producerede dyr gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)
foderforbrug pr. kg tilvækst det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv i foderblandingerne
N ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en 
sammenhængende periode på minimum 12 måneder (i perioden 1. august år 1 til 15. februar år 3). 

Foderoptimering (blandeforskrift) skal laves mindst én gang årligt og opdateres i forbindelse med væsentlige 
ændringer som f.eks. brug af ny råvare. 

Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på 
husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår vedr. spildevand og overfladevand
Tagvand kan efter tilladelse ledes direkte til vandløb eller sø. Overfladevand fra øvrige befæstede arealer 
skal passere et veldimensioneret sandfang inden udledning til dræn, vandløb eller sø (kræver særskilt 
tilladelse).

Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem og skal anvendes i 
henhold til reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Vask af maskiner og redskaber uden gødningsrester skal ske på fast vaskeplads. Vaskevandet kan, mod 
særskilt tilladelse, udledes til dræn, dog skal vandet inden udløbet gennemgå rensning i et veldimensioneret 
sandfang og evt. en godkendt olieudskiller. 

Vask af maskiner, sprøjte og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjtemiddelrester, skal 
foregå på støbt plads, der er uigennemtrængelig for fugt, og med bortledning af spildevandet til 
opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vilkår vedr. uheld og risici
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: 
112 eller Bornholms Politi, tlf.: 5690 1448.

Der skal foreligge en beredskabsplan for Nørregård og Bukkegård, som fortæller, hvornår og hvordan der 
skal reageres ved uheld, som kan have konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal være 
tilgængelig for medarbejderne på ejendommen og skal opdateres, så oplysningerne i den altid er relevante 
og retvisende.
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Ved driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med håndtering af husdyrgødning, som indebærer fare for 
forurening, skal forskrifterne i beredskabsplanen følges. Den driftsansvarlige har pligt til at afværge følgerne 
af uheld bedst muligt.

Vilkår vedr. ophør
Ved ophør af husdyrhold på ejendommen, skal al husdyrgødning og affald bortskaffes efter de gældende 
regler. 

4. Offentlighed
Annonceringen af, at husdyrbrugets miljøgodkendelse blev taget op til revurdering er sket i perioden 15. 
februar til 15. marts 2021 på Bornholms Regionskommunes hjemmeside. Der indkom ikke nogen 
bemærkninger og ingen har anmodet om at få tilsendt udkast til revurdering.

Afgørelsen om revurdering af miljøgodkendelse offentliggøres på Bornholms Regionskommunes 
hjemmeside 28. april 2021.

5. Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens 
adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for 
Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over 
visse afgørelser.
Klagefristen udløber den 26. maj 2021, dvs. 4 uger fra den 28. april 2021, hvor afgørelsen er annonceret på 
regionskommunens hjemmeside.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden 
klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for 
Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet. Disse links fører 
dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. 
Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 
Du får besked om videresendelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og
Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med 
mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen 
videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede 
indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen 
via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.
Klagegebyret tilbagebetales, hvis: 

Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
Klager får helt eller delvist medhold i klagen
Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
Klager ikke er klageberettiget 
Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.
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6. Bilag
Bilag 1: Scenarieskema nr. 225313
Bilag 2: §12 stk. 2 miljøgodkendelse af 28. august 2018

7. Revurdering af miljøgodkendelse
7.1 Formål og indledning
Formålet med at revurdere den eksisterende godkendelse er at sikre, at IE-husdyrbrugets indretning og drift 
forsat er baseret på den bedst tilgængelige teknik (BAT). Brugen af BAT skal sikre, at forureningen fra 
husdyrbruget begrænses mest muligt inden for proportionalitets princippets3 rammer.

Ved revurdering af godkendelser skal det sikres, at følgende krav kan overholdes (jf. §39, stk. 1 i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen4):

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) skal svare til emissionen ved anvendelse af 
BAT.
Grænserne for depositionen af ammoniak fra husdyrbruget (stald og lager) i kategori 1- og 2-natur 
skal overholdes.
Husdyrbruget skal indrettes og drives, så:

o Der er truffet, de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved 
anvendelse af BAT.

o Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektiv.
o Mulighederne for at substituere særligt skadelige og betænkelige stoffer med mindre 

skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet.
o Produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt.
o Håndtering af affald følger gældende regler.
o I det omfang forurening ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.
o Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse 

konsekvenserne heraf.
Følgende vilkår skal være en del af revurderingen:

o Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbrugets minimeres mest muligt.
o Brug af teknologi.
o Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at 

forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.
o Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå 

forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand. 
o Begrænsning af anvendelse, fremstilling elle frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse 

med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og 
grundvand på husdyrbruget. 

Derudover skal alle vilkår i miljøgodkendelsen revurderes jf. §40, stk.2.

Grundlaget for revurderingen er oplysningerne i scenarieskema nr. 225313 i www.husdyrgodkendelse.dk,
der er baseret på det oprindelige ansøgningsskema. Derudover har ejer af husdyrbruget og dennes 
konsulent suppleret med oplysninger. 

Bestemmelserne til revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrbruget er fastsat i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 16.

I forbindelse med revurderingen skal det afgøres, hvorvidt det er nødvendigt at ændre vilkårene i 
miljøgodkendelsen, så husdyrbruget forsat overholder BAT-kravene og de nyeste BAT-konklusioner. 

3 Proportionalitetsprincippet – princippet om mindst indgribende foranstaltning. Proportionalitetsprincippet betyder, at den opnåelige miljø-effekt skal stå i rimeligt forhold 
til den økonomisk udgift. Der må ikke pålægges eksisterende lovligt etablerede husdyrbrug uforholdsmæssige store omkostninger.
4 Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 
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Påbud – udover, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er 
fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved 
godkendelsens meddelelse, eller hvor forureningen i øvrigt går udover det, der blev lagt til grund ved 
godkendelsens meddelelse. 

Regionskommunens afgørelse om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige 
godkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene, 
jf. husdyrbruglovens §§39-41 og §43a.
Desuden kan forældede eller overflødige vilkår ophæves. 

7.2 Basisoplysninger
Revurderingen af miljøgodkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen med 
ejendomsnummer 4000098972, som omfatter anlæggene Nørregård, Brandsgårdsvejen 17, 3730 Nexø 
matr. nr. 3a Povlsker og Bukkegård, Slotsvejen 5, 3730 Nexø, matr. nr. 52a Povlsker.

Bedriften har CVR nr. 36026049 og P-nr. 1000682671. Til anlægget Nørregård er tilknyttet husdyrproduktion 
med CHR nr. 15468. Til anlægget Bukkegård er tilknyttet husdyrproduktion med CHR nr. 99408.

Nørregård og Bukkegård ejes og drives af Flemming Jensen. Begge anlæg drives på nuværende tidspunkt 
som konventionelle slagtesvineproduktioner. 

Nørregård og Bukkegård er to selvstændige produktionsanlæg, som kan drives uafhængigt af hinanden, 
men fordi der tidligere er sket en sammatrikulering af de to ejendomme, så de nu tilhører samme 
ejendomsnummer, skal de i miljøgodkendelsen behandles som én ejendom med to anlæg.

7.3 Reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), 
§25

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) skal svare til emissionen ved anvendelse af BAT. Det 
samlede BAT-krav for ammoniakemission fra stald og lager på Nørregård og Bukkegård er beregnet til 5875 
kg NH3-N pr. år.

I scenarieberegningsskemaet (nr. 225313) fra www.husdyrgodkendelse.dk ses i afsnit 5. BAT, at den 
samlede faktiske ammoniakemission fra staldanlægget er beregnet til 5410 kg NH3-N pr. år.

Der er lavet fast overdækning på gyllebeholderen på Nørregård i henhold til vilkår i den eksisterende 
miljøgodkendelse. I afsnit 4.3.1 i scenarieberegningsskemaet ses, at effekten af fast overdækning på 
gyllebeholderen er beregnet til 123,4 NH3-N pr. år, og at den faktiske ammoniakemission fra alle 
gylletankene er beregnet til 464 NH3-N pr. år.

De valgte staldsystemer i staldene med delvis spaltegulve betyder, at ammoniakemissionen fra staldene er 
lav, og overdækningen af gyllebeholderen på Nørregård reducerer ammoniakemissionen yderligere. 
Bornholms Regionskommune kan derfor konstatere, at BAT-kravet er overholdt.

Vilkår om staldsystemerne, og at gyllebeholderen på Nørregård skal have fast overdækning, fastholdes 
uændret.

7.4 Maksimal deposition af ammoniak til kategori 1- og 2-natur, §26 og §27
Grænserne for depositionen af ammoniak fra husdyrbruget (stald og lager) i kategori 1- og 2-natur skal 
overholdes. 

7.4.1 Kategori 1-natur (§26)
Kategori 1-natur er Natura 2000-naturtyper, som omfattes af husdyrbruglovens §7, stk. 1, nr. 1. Det er de 
ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne, 
og som Miljøstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Internationale naturbeskyttelsesområder er fællesbetegnelse for de habitatområder og
fuglebeskyttelsesområder (kaldet Natura 2000-områder), som er udpeget til opfyldelse af EU’s habitat- og 
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fuglebeskyttelsesdirektiver, samt Ramsarområder. De danske Ramsarområder ligger alle inden for de 
udpegede fuglebeskyttelsesområder og beskyttes som disse. 

Kortlagte naturtyper kan ses på Danmarks Miljøportal. 

Kategori 1-natur omfatter desuden heder og overdrev inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, 
som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. I det omfang disse naturtyper grænser op til hinanden 
eller ligger i en mosaik, beregnes størrelsen ud fra det samlede areal i overensstemmelse med reglerne i 
naturbeskyttelseslovens §3 (naturbeskyttelseslovens såkaldte mosaikregel).

Figur 1. Placering af kategori 1-naturområde i forhold til Nørregård-Bukkegård, fra www.husdyrgodkendelse.dk
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Overholdelse af krav til deposition af ammoniak til kategori 1-natur
Natura 2000 habitatområdene ”Dueodde” samt ”Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne” ligger hhv. ca. 3,3 
km syd for Bukkegård og 3,3 km nord for Nørregård. 
Beregninger til de nærmeste kategori 1-naturområder ses i tabel 1 herunder.

Naturtyper Målepunkt Totaldeposition (kg 
NH3-N/år)

Overdrev 0,0

Hede 0,0

Kategori 1-natur Grænsen af Natura 2000, 
Dueodde 0,0

Grænsen af Natura 2000, 
Almindingen 0,0

Tabel 1. Totaldeposition til kategori 1-naturarealer fra Nørregård-Bukkegård

Beregningerne i www.husdyrgodkendelse.dk viser, at totaldepositionen er på 0,0 kg N pr. ha pr. år til 
kategori 1-natur. Dette er under det strengeste krav på 0,2 kg N pr. ha pr. år i totaldeposition til kategori 1-
natur jf. §26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Dermed er depositionskravet overholdt. 

7.4.2 Kategori 2-natur (§27)
Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper (beskyttet efter §7 i husdyrbrugloven), 
der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om:

o Højmoser
o Lobeliesøer
o Heder, der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og
o Overdrev, der er større end 2,5 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Det er dog 

kun heder og overdrev, der i sig selv er større end de nævnte størrelser, der er kategori 2-natur.
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Figur 1. Placering af kategori 2-naturområde i forhold til Nørregård-Bukkegård, fra www.husdyrgodkendelse.dk

Overholdelse af krav til depostition af ammoniak til kategori 2-natur
Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev placeret 3,2 km nord for Nørregård.
Beregninger til de nærmeste kategori 1-naturområder ses i tabel 2 herunder.

Naturtyper Målepunkt Totaldeposition (kg 
NH3-N/år)

Kategori 1-natur

Overdrev N 0,0

Overdrev V for Nørregård 0,0

Hede S for Bukkegård 0,0

Tabel 2. Totaldeposition til kategori 2-naturarealer fra Nørregård-Bukkegård
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Beregningerne i www.husdyrgodkendelse.dk viser, at totaldepositionen er på 0,0 kg N pr. ha pr. år til alle tre 
naturområder inden for kategori 2-natur. Dette er under det strengeste krav på 1,0 kg N pr. ha pr. år i total 
deposition til kategori 2-natur jf. §26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Dermed er depositionskravet 
overholdt. 

7.5 Indretning og drift, §35
7.5.1 Anvendelse af BAT (pkt. 1)
Staldafsnit og gødningslagre anført med produktions- og overfladeareal, miljøteknologi og BAT-krav fremgår 
af tabel 1 og 2 for Nørregård og Bukkegård.

Tabel 1: Staldafsnit, staldtype, produktions- og overfladeareal, miljøteknologi og BAT-krav
Staldafsnit Staldtype Prod.areal, m2 Miljøteknologi NH3-N pr. år
Nørregård, stald 1 Slagtesvin, 50-75% fast gulv 345 ÷ 483,0
Nørregård, stald 2 Slagtesvin, 25-49% fast gulv 661 ÷ 1.255,9
Nørregård, stald 3 Slagtesvin, 25-49% fast gulv 890 ÷ 1.691,0

Bukkegård, stald 1 Drænet gulv + spalter (33% / 
67%) 524 ÷ 1.205,2

Bukkegård, stald 2 (ny stald, 
ikke realiseret) Slagtesvin, 25-49% fast gulv ÷

Bukkegård, stald 2 (gennemført 
renov. af eks. stald) Slagtesvin, 25-49% fast gulv 208 ÷ 395,2

Bukkegård, stald 3 (gennemført 
renov. af eks. stald) Slagtesvin, 25-49% fast gulv 200 ÷ 380,0

I alt 2828 5.410,3

Tabel 2: Opbevaringslager, overfladeareal, miljøteknologi og BAT-krav
Opbevaringslager Overfladeareal, m2 Miljøteknologi NH3-N pr. år
Nørregård, gyllebeholder 1 617 Teltoverdækning 123,4
Nørregård, buffertank 113 Betonlåg 22,7
Nørregård, fortank 1 10 Betonlåg 1,9
Nørregård, fortank 2 10 Betonlåg 1,9
Bukkegård, gyllebeholder 1 266 ÷ 106,6
Bukkegård, gyllebeholder 2 520 ÷ 207,9

I alt 1536 464,4

De valgte staldsystemer i staldene med delvis spaltegulve betyder, at ammoniakemissionen er lav, og 
overdækningen af gyllebeholderen på Nørregård reducerer ammoniakemissionen yderligere, hvilket er BAT.

7.5.2 Udnyttelse af energi- og råvareforbruget (pkt. 2)
IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 og dermed 
§§46 og 47, som er generel lovgivning (se afsnit 7.8.4 og 7.8.5). Paragrafferne 46 og 47 omhandler 
fodringskrav og energieffektiv belysning. Der skal derfor ikke sættes vilkår til fodring og energieffektiv 
belysning i nye godkendelser og derfor heller ikke i en revurdering meddeles skærpet vilkår ved påbud til 
fodring og energieffektiv belysning.

I forhold til vandforbrug er det et krav jf. §36, pkt. 9, at der stilles vilkår om tilrettelæggelse af husdyrbruget 
og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt både ved nye godkendelser og ved revurdering (se 
afsnit 7.6.1).

Husdyrbruget oplyser yderligere, at der anvendes energieffektive ventilationsmotorer ved skift af motorer. 
Øvrige råvarer: Der bruges træ som rode/beskæftigelsesmateriale. Forbruget reduceres ved brug som 
beskrevet i vejledning om hold af grise.
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Bornholms Regionskommune vurderer på denne baggrund, at kravet er opfyldt.

7.5.3 Substituering af særligt skadelige eller betænkelige stoffer (pkt. 3)
Idet der i den primære landbrugsproduktion generelt kun anvendes godkendte produkter og kemikalier, er 
det Bornholm Regionskommunes vurdering, at husdyrbruget ikke anvender skadelige stoffer, der udsætter 
befolkningen for sundhedsfare, hverken herhjemme eller udover landets grænser. 

7.5.4 Optimerede produktionsprocesser (pkt. 4)
IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17, som 
indeholder krav til blandt andet miljøledelse (§§42 og 43) og fodringskrav (§46), som i høj grad omhandler 
optimering af produktionsprocesserne på husdyrbrug i forhold til miljøet (se afsnit 7.8).

Husdyrbruget oplyser yderligere, at produktionsprocesser optimeres ved korrekt klimastyring og ved styring 
af ind- og afgang af dyr. Medarbejderne uddannes og efteruddannes efter behov. 

Bornholm Regionskommune vurderer på denne baggrund, at kravet er opfyldt. 

7.5.5 Håndtering af affald (pkt. 5)
Ved de regelmæssige miljøtilsyn på ejendommen bliver håndteringen af affald gennemgået jf. de generelle 
bestemmelser, samt det til enhver tid gældende affaldsregulativ i Bornholms Regionskommune. 
Håndteringen af affald omhandler både indretning af oplagene og bortskaffelse. 

Alt affald håndteres på Bjerregård, Søndre Landevej 77, 3720 Åkirkeby. Fast affald samles på Nørregård og 
transporteres til Bjerregård, hvor det sorteres og afhentes. Håndteringen er beskrevet i den eksisterende 
§16a-miljøgodkendelse for Bjerregård. 

Affald skal opbevares og bortskaffes efter Bornholms Affaldsbehandlings affaldsregulativer.

Det forudsættes, at alle typer affald på ejendommen håndteres efter de til enhver tid gældende regler samt, 
at bortskaffelsen sker i overensstemmelse med det kommunale affaldsregulativ for erhvervsaffald. I 
regulativet står bestemmelser om opbevaring og bortskaffelse af diverse typer af affald, herunder olieaffald, 
medicinrester og kanyler. 

Opbevaring og bortskaffelse af døde dyr skal følge reglerne i bekendtgørelsen om opbevaring af døde 
produktionsdyr. 
Dokumentation for bortskaffelse af affald kan foreligge i form af f.eks. kvitteringer og fakturaer fra godkendt 
vognmand.
Bornholms Regionskommune vurderer, at overholdes vilkårene vedr. affald, vil affaldshåndteringen på 
Nørregård og Bukkegård ikke medføre gener for omkringboende. Den beskrevne affaldsopbevaring, -
håndtering og -bortskaffelse vurderes ikke at have væsentlig virkning på omgivelserne.

3.2.5 7.5.6 Anvendelse af bedste tilgængelige rensningsteknik (pkt. 6)
Husdyrbruget forurener ikke i en grad, så det har været nødvendigt med brug af rensningsteknik.

3.2.6 7.5.6 Forebyggelse af uheld og begrænsning af konsekvenserne (pkt. 7)
IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17og dermed §44, 
som er generel lovgivning (se afsnit 7.8.3). §44 indeholder netop et krav om en beredskabsplan. Desuden 
forefindes allerede en beredskabsplan for husdyrbruget, da det var et krav ved miljøgodkendelse efter §12. 

Bornholms Regionskommune vurderer på denne baggrund at kravet er opfyldt. 

7.6 Vilkår som er en del af revurderingen, §36 (pkt. 9-13)
7.6.1 Minimering af vandforbruget (pkt. 9)
Ifølge Miljøstyrelsens vejledning giver denne bestemmelse ikke kommunen hjemmel til at stille vilkår om 
maksimalt vandforbrug. Kommunen skal derimod vurdere, om der er mulighed for anlægs- eller 
driftsmæssige optimeringer, der kan minimere vandforbruget, eller om der konkret kan fastsættes vilkår, der 
understøtter dette. Dette kunne fx være i forhold til drikkevandssystem, rengøringsmetoder mv. 
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Der er tale om en konkret vurdering, der i nogle tilfælde kan føre til, at andre saglige hensyn til fx 
arbejdsmiljø og effektivitet betyder, at kommunen stiller vilkår om en mindre vandbesparende løsning. 
Kommunen vil således som led i almindelig sagsoplysning skulle spørge ansøger om baggrunden for evt. 
valgte løsninger og bl.a. på den baggrund vurdere muligheden for at anvende andre vandbesparende tiltag. 
Det kunne fx være at reducere mængden af vand ved at anvende mekanisk tørrensning og højtryksrensning.
Det bemærkes også hertil, at i lovgivningen i øvrigt er en række regler, der understøtter hensynet til at 
begrænse vandforbruget. 

Husdyrbruget har oplyst, at drikkesystemerne i staldene er moderne anlæg, som er udviklet, så vandspild 
undgås eller mindskes. Staldene iblødsættes inden vask med automatisk iblødsætningsanlæg med 
timerfunktion. 

Vandinstallationer efterses løbende for at hindre unødigt spild som følge af utætheder og lignende.

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §44, at husdyrbruget skal have en planmæssig kontrol, 
reparation og vedligeholdelse af 3) Forsyningssystemer til vand og foder og 7) Udstyr til drikkevand, 
herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald 
fastsættes i planen. Dette skal føres i en logbog jf. §44, stk.5. og indberettes til kommunen jf. § 50 pkt. 3.

Bornholm Regionskommune vurderer på denne baggrund, at der ikke kan stilles yderligere skærpede vilkår 
med påbud til minimering af vandforbruget, da der allerede gøres hvad der er muligt på husdyrbruget, og de 
generelle regler for vandforbruget følges tæt. 

7.6.2 Brug af teknologi (pkt. 10)
Gyllebeholderen på Nørregård er med fast overdækning, hvilket reducerer ammoniakemissionen fra 
gyllebeholderen med 50%.

7.6.3 Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning (pkt. 11)
IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 og dermed 
§44, som er generel lovgivning (se afsnit 7.8.3). Der skal derfor ikke sættes vilkår til regelmæssig 
vedligeholdelse og overvågning i nye godkendelser, og derfor heller ikke meddeles skærpet vilkår ved påbud 
i en revurdering til regelmæssig vedligeholdelse og overvågning. 

7.6.4 Ophør af driften (pkt. 12)
IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 og dermed 
§51, som er generel lovgivning (se afsnit 7.8.9). Der skal derfor ikke sættes vilkår til ophør af drift i nye 
godkendelser, og derfor heller ikke meddeles skærpet vilkår ved påbud i en revurdering til ophør af driften. 

7.6.5 Anvendelse, fremstilling og frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med
husdyrproduktionen (pkt. 13)
Bornholms Regionskommune har ikke kendskab til aktiviteter, som tidligere kunne have medført forurening 
af jord og grundvand på husdyrbruget. Husdyrbruget oplyser, at der anvendes og opbevares 
veterinærmedicin efter gældende regler for dette på ejendommene, mens planteværnsmidler ikke opbevares 
på Nørregård og Bukkegård.

På grundlag af de foreliggende oplysninger konkluderer Bornholms Regionskommune, at der ikke foreligger
en væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand fra husdyrbruget. 

7.7 Revurdering af eksisterende vilkår
7.7.1 Ændrede vilkår
Produktionens omfang og fleksibilitet
Antallet af dyreenheder (DE) er fjernet fra vilkåret, da DE-beregningen ikke længere opdateres, og i øvrigt 
heller ikke mere bliver brugt i bl.a. gødningsregnskab og tilhørende bekendtgørelser. Vilkåret om fleksibilitet 
på ind- og afgangsvægt ophæves, idet vilkåret er forældet. 
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7.7.2 Ophævede vilkår
Placering af nye bygninger
Ophæves, idet der ikke er etableret ny stald på Bukkegård, men i stedet er eksisterende stalde renoveret. 

Ammoniak og fosfortab
Fodringsvilkårene er ophævet, da der nu er generel lovgivning for IE-husdyrbrug, og der ikke længere stilles 
specifikke vilkår til fodring

Spildevand
Ophæves, fordi det er et generelt vilkår og omfattet af bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som 
alle andre erhvervsmæssige husdyrbrug.

Uheld og risci (Beredskabsplan)
Ophæves, da det nu er omfattet af de generelle særregler for IE-husdyrbrug i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 (se neden for). 

Ophør af drift
Ophævet, da vilkåret nu er omfattet af de generelle særregler for IE-husdyrbrug i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 (se nedenfor). 

7.8 Særregler for IE-husdyrbrug jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17
7.8.1 Miljøledelse §42
IE-brug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2.
Stk. 2:

1) Formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, 
2) Fastsætte miljømål,
3) Udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål
4) Minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og 

handlingsplaner og
5) Minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet. 

Stk. 3: IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i 
overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, fx digitalt eller i form af dokumenter. 
Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn. 

7.8.2 Miljøledelse – oplæring af personale §43
IE-husdyrbrug skal oplære sit personale, hvad angår: 

1) Relevant lovgivning.
2) Transport og udbringning af husdyrgødning.
3) Planlægning af aktiviteter.
4) Beredskabsplanlægning og -styring.
5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Jf. stk. 2 skal IE-husdyrbruget udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold, der følger af 
ovenstående punkter. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. 
Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden. 

7.8.3 Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab §44
IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. 
materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner 
og hændelser. Planen skal som minimum opfylde følgende betingelser:

Plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse

1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere. 
3) Forsyningssystemer til vand og foder.
4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimeret styring heraf.
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5) Siloer og transportudstyr (fx ventiler og rør).
6) Luftrensningssystemer (fx regelmæssige inspektioner).
7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for 

løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.
8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme eller dyse, som begge skal 

være i god stand.

Beredskabsplanen

1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
2) Handlingsplan for håndtering af visse potentielle hændelser (fx brande, utætte og kollapsede 

gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning af møddinger og olieudslip).
3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (fx udstyr til tilstopning af drænrør og 

opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til oliespild).

Kontrol, reparation og vedligeholdelse skal ske regelmæssig. Kontrol af gyllebeholdere skal som minimum 
gennemføres én gang årligt jf. punkt 1) – det er dog ikke en erstatning for den 5/10-årige 
beholderkontrolordning. 

7.8.4 Fodringskrav §46
Kvælstof
IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten 
anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved 
hjælp af en god aminosyrebalance, eller bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den 
samlede mængde kvælstof, der udskilles, og som er tilladt i henhold til EU-forordning om 
fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere 
fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til 
foder med lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget skal anvende en kombination af de nævnte teknikker. 

Fosfor
IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten 
fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som 
nedsætter den samlede mængde fosfor, der udskilles (fx fytase), og er tilladt i henhold til EU-forordning om 
fodertilsætningsstoffer eller let fordøjeligt uorganisk fosfat som fx monocalciumfosfat i stedet for mindre 
fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker. 

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som nævnt ovenfor. 
Dokumentationen skal opbevares 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

7.8.5 Energieffektiv belysning §47
IE-husdyrbrug er forpligtiget til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til 
enhver tid gældende bygningsreglement. 

Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.

IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger i 5 år og skal kunne forevise disse
på forlangende i forbindelse med tilsyn.

7.8.6 Støvemission fra staldanlæg §48
IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktion fra foder og 
strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra 
staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningsanlæg. 

7.8.7 Overholdelse af vilkår og krav §49
Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende 
overholdelse af godkendelsesvilkår samt de umiddelbart bindende krav til indretning og drift af IE-
husdyrbruget, og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene ingen 
overholdes.
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7.8.8 Årlig indberetning til kommune §50
IE-husdyrbrug skal engang årligt indsende følgende informationer til kommunen:

1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.
2) Dokumentation for miljøledelsessystem (§44).
3) Logbog over gennemførte kontroller (§44).
4) Dokumentation for overholdelse af fodringskravet (§46).

IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. marts indsende informationer til kommunen. Informationerne skal 
angå de forudgående kalenderår og sendes samlet til kommunen. 

IE-husdyrbrug skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har 
gennemført et tilsyn, jf. reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse. 

7.8.9 Ophør §51
Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4b i lov om ”Forurenet jord anvendelse”.

Ved ophør forstås: 

1) Ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget.
2) Når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten 

permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i §16a, stk. 2., i husdyrbrugloven.
3) Situationer omfattet af §59a, stk. 25, husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for 

den del, der ligger over stilpladsgrænserne i §16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunen med et oplæg til vurdering 
efter §38k, stk.1 i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til 
menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en 
væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til 
foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko. 

7.9 Sammenfatning
Miljøgodkendelsen til husdyrbruget Nørregård og Bukkegård beliggende Brandsgårdsvejen 17 og Slotsvejen 
5, 3730 Nexø er blevet revurderet efter gældende regler og nyeste BAT-konklusioner. 

Det er regionskommunes vurdering, at husdyrbruget fortsat lever op til BAT med de ændrede vilkår, som er 
meddelt ved påbud. 

7. 10 Offentlighed
Bornholms Regionskommune har fulgt §41 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og foretaget en offentlig 
annoncering ved opstart at revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrbruget. Revurderingen blev 
annonceret i perioden 15. februar til 15. marts 2021 på Bornholm Regionskommunes hjemmeside. Der 
indkom ikke nogen bemærkeringer eller anmodning om at få tilsendt udkastet til revurdering.

Vilkåret givet ved påbud er varslet ved, at husdyrbrugets ejer og dennes konsulent har fået tilsendt et udkast 
til revidering, som de har haft muligheder for at komme med bemærkninger til. Der er ingen bemærkninger til 
udkastet.

Revurderingen er offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside 28. april 2021 og
høringsberettigede organisationer er orienteret om afgørelsen.

5 En godkendelse eller en tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b bortfaldet, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter godkendelsen eller tilladelsen er meddelt. Hvis en del af 
godkendelsen eller tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen eller tilladelsen for denne del. 
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9. Bilag 2: §12 stk. 2 miljøgodkendelse af 28. august 2018
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Figur 1. Resumé af de mest centrale vilkår til produktionen på Nørregård og Bukkegård 

69.171





særlige









Tabel 1: Oversigt over nudrift samt ansøgte udvidelse på Nørregård og Bukkegård 

 







69.171

N ab dyr pr. slagtesvin’ 

((117 kg – 30 kg) x 2,80 FE/kg tilvækst x 145,3 g prot./FE /6250) – ((117 kg – 30 kg) x 0,0296 kg 
N/kg tilvækst) = 3,09 kg N 

Total mængde N ab dyr pr. år for slagtesvin = 22.400 x 3,09 = 69.171 kg 











Nørregård 



Bukkegård 



Figur 2. Anlægstegning Nørregård 



Figur 3 Anlægstegning Bukkegård 











 

 

Tabel 2: Nørregård og Bukkegårds husdyrproduktion før og efter udvidelse 

 

Nørregård  



Bukkegård 

Tabel 3: Dyrehold og staldtyper i nudrift og ansøgt drift 

Tabel 4: Nørregård og Bukkegårds staldtyper og husdyrhold efter udvidelse 

 



Stald C på Nørregård: 

Stald E på Nørregård:  

Stald F på Nørregård: 

Bukkegård 



 

Tabel 5: Mængde af produceret husdyrgødning i ansøgt drift på bedriften Bjerregård 

 



Tabel 6: Data om gyllebeholdere til rådighed for produktionen 



 







 

Nørregård 

Bukkegård 



 



 



Tabel 7. Opgørelse af ammoniakemissionen før og efter udvidelse  





Tabel 8. Resultat af lugtberegning for ansøgt drift fra ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk 

Tabel 9: Detaljer fra lugtberegning til Brandsgårdsvejen 21 



Tabel 10. Resultat af lugtberegning for ansøgt drift med OML-model (lugtemission angives normalt uden deci-
mal men er her vist med en decimal, idet det giver en bedre belysning af den aktuelle difference mellem bereg-
ning med og uden tiltag). 

Tabel 11. Resultat af beregning af lugtgenegrænse med henholdsvis FMK-modellen og OML-modellen. 





Ruhed:

Ventilationsydelse: 

Miljøkryds:



’Miljøstyrelsen udtaler i høringssvaret af 8. december 2016, at der generelt ved vurderingen af, hvad der 
forstås ved ”meget afvigende ventilationsforhold i forhold til almindelig praksis”, må tages udgangspunkt i de 
almindelige ventilationsforhold, da FMK-vejledningen blev udarbejdet. 

Miljøstyrelsen anfører videre: ”Hvis ventilationsforholdene i det ansøgte projekt er af en karakter, som aner-
kendt giver betydelig mindre spredning end ”almindelige ventilationsforhold”, så der åbenlyst vil være en 
kortere geneafstand end beregnet ud fra FMK-modellens standardformler, så taler det for at acceptere en 
konkret OML-beregning. 

Det er vigtigt, at det vurderes konkret af kommunen, om den kortere geneafstand vil opnås i praksis. Efter 
Miljøstyrelsens vurdering vil de mindre småjusteringer, som kan opnås ved forhøjet afkast eller miljøkryds, 
ikke kunne have så stor effekt på lugtspredningen, at det kan begrunde at FMK-modellens beregninger er-
stattes med en konkret OML-beregning.” 

Miljø- og Fødevareklagenævnet forstår Miljøstyrelsens svar således, at det afgørende for, om OML-
beregningen kan anvendes, er, om de ændrede ventilationsforhold benyttes som virkemiddel til formindskel-
se af geneafstanden. Dette er som udgangspunkt tilfældet, hvis ventilationsforholdene ud fra en faglig vurde-
ring åbenlyst giver en kortere geneafstand end beregnet ud fra FMK-vejledningens standardberegning. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet forstår dog også Miljøstyrelsen således, at det er en forudsætning for an-
vendelse af OML-beregningen, at den i det konkrete tilfælde må antages at give et mere retvisende billede af 
de faktiske forhold end standardberegningen og dermed også reelt fører til en kortere geneafstand i praksis. 

Natur- og Miljøklagenævnet har i flere tilfælde tilsluttet sig en kommunes vurdering af, at FMK-vejledningen 
kunne erstattes af en konkret OML-beregning, se eksempelvis NMK-132-00101 (flere afkast blev forhøjet 
med 1 m, og der blev isat miljøkryds), NMK-132-00387 (afkastene blev forhøjet med ca. 2 m) og NMK-132-
00551 (forhøjelse af flere afkast og anvendelse af multistepventilation).’ 









Nørregård 



 Tabel 12: Oversigt over transporter til og fra Nørregård 

Bukkegård 



Tabel 13: Oversigt over transporter til og fra Bukkegård. 



Nævnte vej har status som privat fællesvej og opfylder i sin helhed definitionen i privatvejslovens § 2, stk. 1: 
Vejen benyttes som færdselsareal for andre ejendomme ved vejen, der ejes af andre end ejeren af den 
ejendom, hvorpå vejen ligger. 

Vedrørende en færdselsregulerende foranstaltning som f.eks. en hastighedsregulering, herunder en skiltning 
i forbindelse med dette, kan vi i denne forbindelse oplyse, at bestemmelserne om private fællesveje i land-
zone er reguleret i privatvejslovens afsnit II. Denne del af lovgivningen giver ikke kommunen ret til at etable-
re eller kræve at skulle godkende en færdselsregulerende foranstaltning, herunder afmærkning af denne, på 
veje i landzone. 

Lodsejeren, vejens ejer, kan således etablere en færdselsregulering på sin private fællesvej på landet uden 
kommunens (vejmyndighedens) tilladelse. Selve anlægget gennemføres på lodsejernes eget ansvar og risi-
ko. 

Politiet, kan heller ikke tage stilling til, om der skal gennemføres færdselsregulerende foranstaltninger på en 
privat fællesvej på landet. Men politiet kan derimod tage stilling til, hvordan denne færdselsregulering af-
mærkes. Det fremgår af færdselslovens § 97, stk. 2 og 3. En eventuelt ønsket skiltning med begrænsning af 
færdslen som eksempelvis en hastighedsbegrænsning skal således rettes til politiet.  

Med andre ord skal der jf. bestemmelserne i færdselslovens § 97 en godkendelse til fra politiet, vedr. autori-
seret afmærkning på private fællesveje på landet (afsnit II i privatvejsloven). Derfor skal en ansøgning om en 
eventuel færdselsregulering stiles til Politimesteren på Bornholm. 

Afslutningsvis kan vi oplyse, at kommunen kan kræve en færdselsregulerende foranstaltning ændret eller 
fjernet, hvis den efter kommunens opfattelse medfører, at den private fællesvej ikke er i god og forsvarlig 
stand i forhold til de vejberettigedes færdsel. Kommunen træffer denne afgørelse med hjemmel i privatvejs-
lovens kap. 6, §§ 15-20, om istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet. Det betyder 
bl.a., at kommunen skal gennemføre et vejsyn, og at kommunen fordeler udgifterne til arbejderne efter be-
stemmelsen i lovens § 17.”









Tabel 14 Beregnet ammoniakdeposition i ansøgt drift til kategori 1-, 2- og 3-natur og til potentielt ammoniakføl-
somme skove samt søer i nærheden. 

Søer er ikke kategori 3-natur, men i stedet natur, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  



*0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug; 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug og 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug.



der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesordenen mere end ca. 200 år), så der er 
tale om gammel »skovjordbund«, 

skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, f.eks. tidligere hede, mose eller overdrev, 
så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for 
gammel »skovjordbund (dvs. i størrelsesordenen mere end ca. 200 år), eller 

der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget 
på listen over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove om-
fattet af § 25 i lov om skove, og arterne har væsentlig, definerende betydning for skovens na-
turværdi. 

det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om det aktuelle am-
moniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdi-
fulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer samt kommunepla-
nens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser 
og de kulturhistoriske interesser, 

om det aktuelle område er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden plan-
lagt naturindsats, 

det aktuelle naturområdes naturkvalitet og 

kvælstofbidrag til området fra andre kilder (f.eks. markbidrag), herunder for så vidt angår 
skove om de gødskes. 

’kriterierne skal inddrages med henblik på, at kommunalbestyrelsen for naturom-
råder med særlige regionale og lokale naturinteresser alene stiller krav til en maksimal N-merdeposition, hvis 
området er omfattet af en af de ovennævnte udpegninger i kommuneplanen, er omfattet af fredning, handle-
plan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats og/eller har en høj naturkvalitet, samt at ammoniakbi-
draget fra husdyrbruget ikke er helt uvæsentligt i forhold til den påvirkning af næringsstoffer, områderne 
modtager fra andre kilder.’ 



særlige



Figur 4 Billede af sø ved Nørregård. 



Figur 5 Billede af sø ved Bukkegård. 

Figur 6 Strømningskort ved Nørregård og Bukkegård  



”Kommunen skal derfor altid 
foretage en vurdering af, om der inden for 300 m fra punktkilden (inden for denne afstand kan en påvirkning 
henføres til punktkilden) ligger områder, som kan rumme bilag IV-arter (typisk vandhuller, moser eller solåb-
ne græsarealer), og om der er registreret en forekomst af arten.” 



Løvfrøens foretrukne ynglehabitat er lysåbne, ofte lavvandede vandhuller med rent vand og rig undervands- eller flyde-
bladsvegetation.  

Det enkelte vandhul er alt andet lige af større betydning i delvist isolerede områder med få vandhuller end i områder 
med mange tætliggende vandhuller. Dette vil altid afhænge af en konkret faglig vurdering baseret på en undersøgelse af 
bestandens størrelse og udbredelse i og omkring et projektområde. 

Løvfrøen har en god spredningsevne og er i stand til at kolonisere nye vandhuller og oversvømmelser op til flere km 
væk fra eksisterende, livskraftige bestande. Uden for yngletiden opholder løvfrøerne sig især i brombærbuske i levende 
hegn, krat og skovbryn.  

Overskygning, tilgroning og næringsberigelse er væsentlige årsager til forringelse af ynglesteder, ligesom udsætning af 
fisk og krebs samt andehold er det. Forringelse og ødelæggelse af levesteder på land sker typisk, når der udføres hård-
hændet pleje af levende hegn og skovbryn eller ligefrem rydning af gamle levende hegn og krat, hvilket bør undgås. 
Desuden medfører intensivering af driften af vedvarende græsarealer omkring yngle- og rasteområder forringelser for 
løvfrøerne. 







Figur 7 Beredskabskort Nørregård 



Figur 8 Beredskabskort Bukkegård. 

















Tabel 15: Det vejledende BAT-emissionsniveau ved ansøgt drift 

Tabel 16: Ammoniaktabet i nudrift og ansøgt drift 
























































