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Datablad 
 

Ansøger  Grete Johansen 
  Pletvej 19 
  7620 Lemvig 
 

Konsulent  Lemvigegnens Landboforening 
  v/ Lotte Stilling Nielsen 
  Industrivej 53 
  7620 Lemvig 

Tlf.: 96 63 05 56 
lsn@lemvig-landbo.dk   

 

Ejendommens adresse  Grønkærvej 26, 7660 Bækmarksbro 

 

Matrikelnummer 27a, Bækmark Hgd., Flynder 

 

Virksomhedens art Produktion af slagtesvin og ammekvæg 

 

Ejer  Grete Johansen 
  Pletvej 19 
  7620 Lemvig 
 

CVR-nummer, ansøger 32 75 62 12 

 

CHR-nummer, ejendom 58 494 

 

Kontaktperson Leif Johansen   
  Tlf.: 20 49 07 96 
  smedsgaard@hygum-lemvig.dk   

 

Tilsynsmyndighed Lemvig Kommune 

 

Forside  Skråfoto af Foelbæk, 2019 
  https://skraafoto.kortforsyningen.dk  

mailto:lsn@lemvig-landbo.dk
mailto:smedsgaard@hygum-lemvig.dk
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/
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Læsevejledning 
Denne tillægsgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit og en bilagsdel. Første del 
udgøres af selve godkendelsen med de vilkår, Lemvig Kommune stiller vedrørende 
indretning og drift af husdyrbruget. 

Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er husdyrbruget be-
skrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, det søgte projekt forven-
tes at have på omgivelserne. 

Bilagsdelen indeholder ansøgning og kortbilag. 

Sagen er behandlet efter LBK nr. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anven-
delse af gødning m.v., herefter også kaldet Husdyrbrugloven.  
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1. Miljøgodkendelse med vilkår 

1.1. Beskrivelse af projektet 

Grete Johansen driver en besætning af slagtesvin og ammekvæg på ejendommen 
Foelbæk, der er beliggende på Grønkærvej 26, 7660 Bækmarksbro. Husdyrbruget 
er et IE-brug, da der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.  

Ejendommen har en § 16a-miljøgodkendelse fra februar 2019.  

Formålet med nærværende ansøgning er at opnå tilladelse til etablering af et 
større dybstrøelsesareal til besætningen af ammekvæg. Den nuværende stald 
med spaltegulvbokse ønsket udvidet med et dybstrøelsesareal under halvtag langs 
begge sider af bygningen. Efter udvidelsen vil dyrene have adgang til et liggeareal 
på dybstrøelse, mens der fortsat er spaltegulv omkring ædepladsen langs foder-
bordet midt i stalden. Der er pt. ikke planer om flere dyr i staldene.  

Den bygningsmæssige ændring består i etablering af ca. 6x23=138m2 dybstrøel-
sesareal på hver side af den bygning, der kaldes ”Kvæg3” i ansøgningsskemaet. 
Der etableres et halvtag i forlængelse af det eksisterende tag hen over dybstrøel-
sesarealerne. Udvidelsen medfører, at staldsystemet i ”Kvæg3” ændres fra spalte-
gulvbokse til dybstrøelse, og at arealet ift. tidligere § 16a-miljøgodkendelse bliver 
øget med ca. 275 m2. Der søges om miljøgodkendelse af et samlet produktions-
areal i kvæg- og svinestalde svarende til ca. 3.950 m2. Dertil kommer et overflade-
areal af tre gyllebeholdere på ca. 2.057 m2. 

Ansøgningen er indsendt den 6. oktober 2020 via det digitale ansøgningssystem 
på https://husdyrgodkendelse.dk , skemanummer 220 485.  

 

  

https://husdyrgodkendelse.dk/
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1.2. Afgørelse 

Lemvig Kommune godkender det søgte projekt på vilkår, der har til hensigt at be-
skytte den omgivende natur og miljø, samt de omkringboende. 

Godkendelsen meddeles i medfør af Husdyrbruglovens § 16a. 

Lemvig Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, herunder, at 
der anvendes den bedste tilgængelige teknik.  

Lemvig Kommune vurderer, at husdyrbruget ved at efterleve vilkår i godkendelsen 
kan drives uden væsentlige påvirkninger af miljøet. 

Vær opmærksom på at godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning, for ek-
sempel rørlægnings-, udlednings-, nedrivnings- og byggetilladelse, ikke er inde-
holdt i denne godkendelse, men skal søges særskilt hos Lemvig Kommune. 

 

På Lemvig Kommunes vegne den 23. marts 2021. 

 

 

Simon Bach Nielsen 
Miljøingeniør 
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1.3. Begrundelse for afgørelsen 

Projektet indebærer, at der opføres ny dybstrøelsesstald til husdyrbrugets amme-
kvæghold. 

Der sker ikke andre godkendelsespligtige ændringer på husdyrbruget. 

Staldanlægget ses på kort i bilag 1, afsnit 2.2.1, figur 1 og 2.  

 

Særkender ved den søgte produktion 

Den primære aktivitet på husdyrbruget er slagtesvineproduktionen. Den udgør 
mere end 2.000 stipladser og er herved omfattet af husdyrbruglovens § 16a (IE-
husdyrbrug).  

Ammekvægholdet vil i sig selv være omfattet af husdyrbruglovens § 16b, da der 
godkendes et produktionsareal på mere end 300 m2 til kvæg, som er udegående i 
sommermånederne.    

 

Slagtesvineproduktion 

Slagtesvineproduktionen forbliver uændret og er beskrevet i § 16a-miljøgodken-
delse af 19. februar 2019. 

 

Ammekvæghold 

Hold af ammekvæg med opdræt er en ekstensiv driftsform, hvor den primære 
funktion er afgræsning af enge- moser og andre afgræsningsegnede arealer og na-
turtyper.  

Dyreholdet er normalt udegående i sommerhalvåret og i denne periode er de pri-
mære opgaver selve opsynet med dyreholdet og indhegninger, samt kontrol af 
vandforsyning og eventuel tilskudsfordring.  

I vinterhalvåret er dyreholdet opstaldet og opgaverne er her daglig fodring, efter-
syn af vand- og energiinstallationer og gødningshåndtering. 

Dyreholdet fodres med ensilage fra wrapballer, som kan suppleres med mineral-
blandinger og tilskudsfoder. 

I sommerhalvåret giver ammekvæghold normalt ikke anledning til væsentlige ge-
ner for omgivelserne. Vinteropstaldningen kan potentielt medføre lugtbidrag til 
omgivelserne, det er dog kun i tilfælde, hvor der er omboende nær opstaldningen. 
Mangelfuld udmugning i foråret kan desuden medføre fluegener.  

 

Foranstaltninger mod skadelige indvirkninger på miljøet 

Det er ved sagens behandling konstateret, at det søgte projekt overholder de fast-
satte beskyttelsesniveauer for lugt og ammoniak i husdyrbrugloven.  

Husdyrbruget er lokaliseret i en så tilstrækkelig afstand fra særlig ammoniakføl-
som natur og natur, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, herunder po-
tentielle levesteder for Bilag IV-arter, at projektet i sig selv ikke vurderes at med-
føre risiko for skadevirkninger som følge af ammoniakemissioner fra staldanlæg-
get, eller risiko for påvirkning af Bilag IV-arter som følge af husdyrbrugets aktivite-
ter. 
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Naturen i Lemvig Kommune er generelt presset af en høj baggrundsbelastning fra 
ammoniak. Hvor det søgte projekt isoleret set ikke vurderes at have en væsentlig 
virkning på tilstanden af naturen, så kan det ikke afvises, at baggrundsbelastnin-
gen medfører en gradvis forringelse af den biologiske mangfoldighed i kommu-
nen. 

 

Husdyrbruget er forpligtet til at overholde de generelle regler for husdyrbrug om 
indretning og drift i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder krav om tæthed 
og styrke af gyllekanaler, rørføringer, gyllebeholdere, mv.  

Husdyrbruget har en beredskabsplan som skal følges ved driftsforstyrrelser og mil-
jøuheld. Der er krav til håndtering og bortskaffelse af affald, forbud mod oplag af 
forurenende stoffer ved overfladeafløb, og krav om effektiv bekæmpelse af fluer 
og skadedyr, herunder rottebekæmpelse. 

Der er krav om god staldhygiejne, så lugtbidrag til omgivelser reduceres og fore-
bygges. 

Det vurderes heraf, at husdyrbruget drives uden væsentlig risiko for forurening af 
jord og grundvand og uden væsentlig risiko for tilstandsændringer af beskyttet na-
tur. 

 

Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at driften af staldanlægget med den 
søgte udvidelse af dybstrøelsesstald til kvæg kan godkendes efter den nye husdyr-
regulering uden at det vil medføre en væsentlig virkning på miljøet.  
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1.4. Vilkår og generelle regler 

Tillægsgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår om produktionsareal og 
nybyggeri for kvægholdet. Vilkår 15 supplerer vilkår 1 i miljøgodkendelsen fra 
2019.  

Vilkår i § 16a-godkendelsen fra 2019 er i øvrigt fortsat gældende. 

 
 

15. Produktionsareal, kvæg 

Produktionsarealet til husdyrbrugets kvæghold må maksimalt udgøre  

250 m2 sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) til alle kvægtyper, 

400 m2 med dybstrøelse til alle kvægtyper og 

425 m2 med dybstrøelse til alle kvægtyper, heste får og geder (ny stald). 

 

16. Ny dybstrøelsesstald 
Den projekterede dybstrøelsesstald skal placeres og udformes som ansøgt, jævn-
før beskrivelse og kortbilag i bilag 1, afsnit 2.2.1. 

 

 

 

Husdyrbruget skal desuden efterleve de generelle regler for IE-husdyrbrug i hus-
dyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17.  

Reglerne fastsætter krav til miljøledelse, oplæring af personale, kontrol og vedli-
gehold, beredskab, fodring, energieffektivitet, støv, egenkontrol og dokumenta-
tion og driftens ophør. 

  

Bekendtgørelsens kapitel 17 er vedlagt i bilag 3 til § 16a-godkendelsen fra 2019.  
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1.5. Offentlighed og høring 

 

Høring af ansøger og interessenter 

Kommunens forslag til tillægsgodkendelse har været sendt i høring hos ansøger 
og ansøgers rådgiver. 

Herefter er naboer inden for konsekvensradius (972 meter), interesseorganisatio-
ner og eventuelt andre berørte orienteret om forslaget ved 14 dages høring.  

Følgende er hørt: 

 

• Agergårdvej 28, 7660 Bækmarksbro 

• Grønkærvej 26, 7660 Bækmarksbro 

• Grønkærvej 29, 7660 Bækmarksbro 

• Grønkærvej 30, 7660 Bækmarksbro 

• Grønkærvej 33, 7660 Bækmarksbro 

• Grønkærvej 35, 7660 Bækmarksbro 

• Grønkærvej 36, 7660 Bækmarksbro 

• Grønkærvej 39, 7660 Bækmarksbro 

• Røjgårdvej 15, 7660 Bækmarksbro 

• Røjgårdvej 19, 7660 Bækmarksbro 

• Røjgårdvej 21, 7660 Bækmarksbro 

• Røjgårdvej 23, 7660 Bækmarksbro 

 

• Danmarks Naturfredningsforening,       

jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk og dnlemvig-sager@dn.dk  

• Det Økologiske Råd, info@ecocouncil.dk  

• Holstebro Museum, mette.klingenberg@holstebro-museum.dk 

 

Lemvig Kommune har ikke modtaget nabohøringssvar.  

 

Offentliggørelse 

Miljøgodkendelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside, www.lem-
vig.dk den 25. marts 2021 og ved annoncering i Lokalavisen i Lemvig. Følgende er 
orienteret om afgørelsen: 

• Pletvej 19, 7620 Lemvig 

• Lemvigegnens Landboforening, lsn@lemvig-landbo.dk   

mailto:jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk
mailto:dnlemvig-sager@dn.dk
mailto:info@ecocouncil.dk
mailto:mette.klingenberg@holstebro-museum.dk
mailto:lsn@lemvig-landbo.dk
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• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, trnord@stps.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, dnlemvig-sager@dn.dk 

• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/Jens Johan Brogaard, 

jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland, lemvig@dof.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

• Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk  

• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark,                           

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

• Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com 

• Aktive Fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk 

• Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 

• Det Økologiske Råd, info@ecocouncil.dk 

• Miljø- og naturforeningen Bevarelse af Fabjerg hedeslette,      

goldengirl@mail.dk  

 

  

mailto:trnord@stps.dk
mailto:dnlemvig-sager@dn.dk
mailto:jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk
mailto:lemvig@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:limfjordsyd@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:afid@aktivefritidsfiskere.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:info@ecocouncil.dk
mailto:goldengirl@mail.dk
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1.6. Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af klageberetti-
gede efter husdyrbruglovens §§ 84-87, samt følgende; 

• Pletvej 19, 7620 Lemvig 

• Enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald. 
 

Klagefristen udløber den 22. april 2021. 

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, 
hvor afgørelsen bliver meddelt, jævnfør husdyrbruglovens § 90. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Du logger typisk på med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-
talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 
du klager, skal du som privat betale et gebyr på kr. 900 og som organisation, for-
ening eller virksomhed kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-
ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresen-
der herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgø-
relse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-
gelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Hvis afgørelsen påklages, får ansøger besked. Klage over en tillægsgodkendelse ef-
ter § 16a har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenæv-
net bestemmer andet jf. § 81 i Husdyrbrugloven. Det betyder, at hvis eventuelt 
byggeri påbegyndes og en sag påklages kan Miljø- og Fødevareklagenævnet sætte 
byggeriet i stå eller kræve nedrivning for ansøgers regning.  

http://www.nmkn.dk/
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2. Generelle forhold 

2.1. Meddelelsespligt 

Inden enhver ændring, etablering eller udvidelse af produktionsareal, dyreart eller 
dyretype og inden etablering af fast placerede husdyranlæg, gødningsopbeva-
ringsanlæg, m. v., skal der indgives forhåndsanmeldelse til Lemvig Kommune, 
jævnfør Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 42. 

Ændringer og udvidelser af husdyrbruget, som kan indebære forøget forurening 
eller andre virkninger på miljøet må ikke foretages uden Lemvig Kommunes forud-
gående godkendelse.  

 

2.2. Frist for udnyttelse og kontinuitetsbrud 

Der søges tillægsgodkendelse til at opføre ny dybstrøelsesstald. 

Tillægget anses for at være taget i brug når byggeriet påbegyndes, eller når der er 
indgået bindende kontrakt for byggeriets udførelse. 

Tillægget skal være udnyttet senest 6 år efter at den er meddelt. Det vil sige, at 
det søgte nybyggeri skal være opført. Eventuelt byggeri, som ikke er opført inden 
de 6 år, må ikke etableres senere uden en fornyet godkendelse. 

Hvis godkendelsen efter ibrugtagen ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, 
bortfalder den del, der ikke har været udnyttet (kontinuitetsbrud). Udnyttelse an-
ses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyt-
tes driftsmæssigt.  

Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal 
mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav 
eller andre relevante krav. 
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2.3. Revurdering og retsbeskyttelse 

Kommunalbestyrelsen skal tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revur-
dering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39 i husdyrbruglo-
ven, når EU-Kommissionen i EU-Tidende har offentliggjort en BAT-konklusion, der 
vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter omfattet af § 16a, stk. 2, 
nr. 2, i husdyrbrugloven.  

Kommunalbestyrelsen skal tage godkendelsen op til revurdering uanset § 40, stk. 
1 i husdyrbrugloven. Revurderingen skal omfatte alle vilkår i godkendelsen. 

Ifølge § 40 stk. 1 i Husdyrgodkendelsesloven må tilsynsmyndigheden ikke meddele 
påbud eller forbud efter § 39 før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en god-
kendelse, jævnfør altså ovenstående undtagelse. 

Tilsynsmyndigheden skal dog, jævnfør Husdyrbruglovens § 40, stk. 2, tage godken-
delsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 
39, hvis  

• der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,  

• forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne for-

udses ved godkendelsens meddelelse,  

• forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godken-

delsens meddelelse,  

• væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for 

en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller  

• det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktivi-

teten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.  

Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal, jævnfør § 40, stk. 3 i Bekendtgørelse om til-
ladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, 
tages op til revurdering. Den første revurdering skal dog, som nævnt herover, fo-
retages når der er forløbet 8 år.  

Jævnfør § 41 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 
skal miljøgodkendelsen desuden revurderes, så husdyrbruget kan overholde 
ajourførte vilkår senest 4 år efter offentliggørelse af nye BAT-konklusioner. 

Det er planlagt at foretage den første revurdering af dette tillæg i 2029, med min-
dre der forinden offentliggøres relevante BAT-konklusioner. 
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Miljøteknisk beskrivelse 
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3. Anlægsbeskrivelse 

3.1. Lokalisering 

Husdyrlovens § 6 omfatter forbudszoner, indenfor hvilke det ikke er tilladt at ud-
vide og ændre eksisterende husdyrbrug, der medfører forøget forurening. 

Husdyrlovens afstandskrav i § 8 gælder ved etablering af stalde og gyllebeholdere. 

Anlæggets placering i forhold til afstandskravene i Husdyrlovens § 6 og § 8 frem-
går af nedenstående tabel. Afstande er målt fra nærmeste hjørne af den projekte-
rede nye stald. 

Afstand til Afstand målt  Afstandskrav i 
Husdyrbrugloven 

§ 6   

Nabobeboelse (Grønkærvej 30) 438 m 50 m 

Lokalplanområde mv. (v. Bækmarksbro) Ca. 1,7 km 50 m 

Byzone (Bækmarksbro) Ca. 1,7 km 50 m 

   

§ 8   

Naboskel (matrikel 23g) 122 m 30 m 

Ikke-almene vandforsyningsanlæg     
(DGU 63.1364) 

30 m 25 m 

Almene vandforsyningsanlæg 
(Fåre Vandværk) 

Ca. 4,5 km 50 m 

Vandløb (inkl. dræn) og søer 
 

55 m 15 m 

Offentlig vej og privat fællesvej  
(Grønkærvej) 

190 m 15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed > 1 km 25 m 

Beboelse på samme ejendom 27 m 15 m 

 

Afstanden til nærmeste ammoniakfølsomme naturområde, som er omfattet af 
Husdyrbruglovens § 7 er cirka 2 km (overdrev og heder ved Klosterheden). Af-
standskravet i § 7 er 10 meter. 

Det konstateres, at projektet overholder Husdyrbruglovens afstandskrav.  

3.1.1. Landskabelige forhold 

Foelbæk ligger i landskabskarakterområdet Bækmarksbro Hedeslette, nordøst for 
Bækmarksbro i et område, hvor den karakteristiske flade hedeslette mod vest er 
blevet afløst af et mere sammensat og lukket landskab i mindre skala.  
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Omkring Foelbæk er landskabet præget af spredte bevoksninger og plantager 
mellem de dyrkede marker og mod vest særligt af Flynder Å-systemet, der snor sig 
gennem det let bølgende terræn.  

Bebyggelserne ligger spredt og ofte trukket tilbage fra de større veje og omgivet 
af tætte bevoksninger. 

Foelbæk ligger i et landskabeligt bevaringsværdigt område. Udpegningen følger 
Flynder Å-systemet gennem Klosterheden og mod sydvest til Bækmarksbro. 
 

Projektets indvirkning på de landskabelige værdier 

Den nuværende bygningsmasse på Grønkærvej 26 udgør cirka 9.500 m2.  

Den projekterede udvidelse af kvægstalden udgør i alt en bygningsmasse på cirka 
275 m2 og udvidelsen sker i sammenhæng med den eksisterende bygningsmasse.  

Udvidelsen vurderes erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift.  

Nybyggeriets dimensioner og udtryk afviger ikke fra de eksisterende driftsbygnin-
ger på ejendommen, som alle betegnes som almindeligt landbrugsbyggeri.  

Ejendommen er lokaliseret inden for landskabelige interesseområder, jævnfør ud-
pegningen i Lemvig Kommuneplan 2013-25. 

Den overordnede målsætning i planen er dels at bevare og udvikle karakteristiske 
landskaber af høj kvalitet, dels at finde balance mellem at beskytte og benytte 
landskaberne. Det fremgår videre af planen, at: ”I landskaberne skal en række til 
tider modstridende interesser forenes: Landbrug, naturbeskyttelse, drikkevand- 
og råstofindvinding, adgang til naturen samt dyrkelse af fritidsinteresser.”  

Det fremgår af kommuneplanens retningslinje for landskabelige bevaringsværdier, 
at: ”Lemvig Kommunes værdifulde landskaber skal bevares og beskyttes.”, og at 
”De værdifulde landskaber skal som udgangspunkt friholdes for nyt byggeri og an-
læg.” 

Det søgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt, i tilknytning til den eksiste-
rende bygningsmasse, i et tilsvarende udtryk og udgør en udvidelse af den sam-
lede bygningsmasse på under 3 procent. 

Husdyrbrugets udtryk i landskabet vurderes heraf ikke at blive væsentligt ændret 
som følge af nybyggeriet og projektet vurderes ikke at være i strid med kommune-
planens målsætning eller retningslinje om bevarelse af værdifulde landskaber. 

Foelbæk ligger ikke i geologisk interesseområde og det søgte projekt har ikke et 
omfang, som vil ændre på oplevelsen af den geologiske fortælling, som er efter-
ladt af fortidens istider. 

 

Fortidsminder, kulturhistorie og beskyttelseslinjer 

Der ligger ikke fredede fortidsminder (oldtidshøje og beskyttede eller fredede di-
ger) i umiddelbar nærhed af bygningsmassen. Cirka 1,8 km nordvest for staldan-
lægget ligger Flynder Kirke. Indsigten til kirken vurderes ikke at blive påvirket af 
projektet, da projektet ikke forstyrrer indsigtskiler.  

Projektet er inden for skovbyggelinje og å-beskyttelseslinje. Dette er dog uden be-
tydning, da erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger på jordbrugsejendomme 
ikke er omfattet af disse beskyttelseslinjer, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 16, 
stk. 2 nr. 6 og § 17, stk. 2 nr. 4. 
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Projektet ligger udenfor kystnærhedszonen, strand- og klitbeskyttelseslinjer, sø-
beskyttelseslinjer, samt kirkebyggelinjer. 

Den projekterede udvidelse er heraf ikke i strid med bygge- eller beskyttelseslin-
jer.  

Yderligere information i forhold til Museumsloven og byggeprojekter kan findes 
via  

https://holstebro-museum.dk/om-os/landarkaeologi/skal-du-grave-  

Det anbefales at kontakte Holstebro Museum forud for opstart af byggeprojekter. 

 

Samlet vurdering 
Det projekterede byggeri har begrænset omfang i forhold til den eksisterende 
bygningsmasse. Nybyggeriet afskærer ikke for indsigtskiler til særlige landskabs-
strukturer eller -elementer. Byggeriet afskærer ikke for indsigtskiler til oldtidshøje, 
kirker eller andre væsentlige kulturhistoriske landskabselementer. 

Samlet set vurderes projektet herefter ikke i væsentlig grad at forstyrre landska-
bet eller de kulturhistoriske interesser i området. 

Der er ikke forelagt alternative placeringer af projektet i ansøgningsmaterialet. 
Nybyggeriet er i direkte tilknytning til eksisterende stald. Det vurderes, heraf at 
byggeriet er hensigtsmæssigt placeret og at der ikke er bedre alternativer. 

 

  

https://holstebro-museum.dk/om-os/landarkaeologi/skal-du-grave-
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3.2. Dyrehold, staldanlæg og management 

Det eksisterende staldanlæg er beskrevet i § 16a-godkendelsen fra 2019 og drif-
ten af slagtesvineproduktionen fortsætter uændret på godkendelsens vilkår.  

Situationsplan og skråfoto for det søgte byggeprojekt ses i bilag 1, figur 1 og 2. 

3.2.1. Produktionsareal 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1 C definerer et produktionsareal: 

Produktionsareal […] omfatter alene det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og 
har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge 
m.v., i fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretnin-
ger m.v. med fast bund eller lign. 

Servicerum, gangarealer m.v., og stiadskillelser, arealer med nakkebomme, foder-
automater, krybber, foderborde m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller 
ikke har mulighed for gødningsafsætning, medregnes således ikke. 

Der er redegjort for produktionsarealer i ansøgningen, se bilag 1, afsnit 2.1.1.  

Der stilles vilkår om det søgte produktionsareal, staldsystem og dyretyper, så for-
udsætningerne for den beregnede ammoniakemission fastholdes. 

 

Emissionsgrænseværdi for bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 om anvendelse af den bedste tilgæn-
gelige teknik (BAT) fastsætter et krav om maksimal ammoniakemission fra det 
søgte projekt.  

BAT-kravet for det samlede staldanlæg er beregnet til 7.818 kg N/år.  

Ammoniakemissionen ved det søgte er 7.818 kg N/år. 

Det konstateres, at staldanlægget opfylder BAT for hvad angår ammoniakemis-
sion.  

Der stilles vilkår om det søgte produktionsareal, staldsystem og dyretype, så for-
udsætningerne for den beregnede ammoniakemission fastholdes. 
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3.3. Gener 

3.3.1. Lugt 

Lugtgeneafstandene til byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse/lokalplan-
lagt område til boligformål mv. i landzone og enkelt bolig er beregnet i den digi-
tale ansøgning, skema 220 485.  

Afstandskrav til de enkelte områdetyper og de faktiske afstande til nærmeste na-
bobeboelse, samlet bebyggelse/lokalplanlagt område og byzone/sommerhusom-
råde fremgår af nedenstående tabel.  

Afstandskrav og faktiske afstande måles fra staldanlæggets centrum og til nærme-
ste hushjørne for beboelser i landzone og til nærmeste punkt i byzone og som-
merhusområde.  

Områdetype Afstandskrav Faktisk afstand 

Enkelt beboelse 

Grønkærvej 30 

 

313,6 m 

 

435,9 m 

Samlet bebyggelse/Lokalplanlagt område 

Planlagt område 6D 0.1, Bækmarksbro 

 

701,8 meter 

 

1,9 km 

Byzone/sommerhusområde 

Bækmarksbro 

 

1.007,1 meter 

 

1,9 km 

 

Beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt til enkelt beboelse, samlet bebyggelse 
og byzone.  

Det ønskes grundlæggende at friholde byzoner for lugtgener, hvilket medfører et 
afstandskrav, som skal sikre, at staldlugt kun undtagelsesvist opleves i byzonen. 
Landzonen betragtes som landbrugets erhvervsområde, og derfor er lugtbeskyt-
telsesniveauet for samlede bebyggelser og enkelt beboelser mindre restriktivt og 
tillader, at der i perioder kan opleves mærkbar lugt fra staldanlæg. Der er dog 
skærpede afstandskrav til samlede bebyggelser og lokalplanlagte områder i land-
zonen til boligformål o. lign, som ofte kan være landsbysamfund med institutioner 
og større boligområder. 

Det søgte projekt vurderes ikke at give anledning til lugtgener for de omkringbo-
ende, som ud fra Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau kan karakteriseres som 
væsentlige. 

3.3.2. Støj 

Støjkilder er beskrevet i § 16a-godkendelsen fra 2019. Udvidelsen af kvægstalden 
vurderes ikke at medføre nye støjkilder eller at ændre væsentligt på forudsætnin-
gerne for vurderingen af støj i den tidligere godkendelse.  

Det vurderes heraf, at der ikke er anledning til at ændre det gældende vilkår for 
støj. 
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3.3.3. Lys 

Staldanlæggets lyskilder ændres ikke væsentligt ved det søgte projekt. Der skal 
anvendes energieffektiv belysning på IE-husdyrbrug, jævnfør § 47 i husdyrgodken-
delsesbekendtgørelsen. 

Der vurderes ikke at være grundlag for særlige vilkår til begrænsning eller dæmp-
ning af lyskilder, da der er tale om en mindre udvidelse, og da der er god afstand 
til omboende. 

3.3.4. Fluer og skadedyr 

§ 16a-godkendelsen indeholder vilkår om, at ejendommen skal renholdes for at 
forebygge fluer og skadedyr. 

Ved en almindelig forebyggende indsats efter retningslinjerne, vurderes omgivel-
serne ikke at blive berørt af fluer og skadedyr fra husdyrbruget. 

3.3.5. Støv 

Støvkilder er beskrevet i § 16a-godkendelsen. Der vurderes ikke at opstå nye eller 
væsentligt ændrede støvgener som følge af udvidelsen af kvægstalden. 

IE-husdyrbrug skal reducere støv fra staldanlæg, jævnfør husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsens § 48, se bilag 3. 

Husdyrbrugets daglige drift vurderes ikke at indebære aktiviteter, som medfører 
støv uden for ejendommen. Det vurderes, at der ved det generelle krav i § 48 ikke 
er behov for særskilte støvreducerende vilkår.   

3.3.6. Transport 

Transporter til og fra staldanlægget er beskrevet i § 16a-godkendelsen. Antal og 
typer af transporter vurderes ikke at ændres mærkbart ved det søgte nybyggeri. 

Natur og Miljø vurderer, at de beskrevne transporter til og fra ejendommen er in-
den for, hvad der normalt må forventes fra husdyrbrug af den søgte størrelse. 

Der henvises til god landmandspraksis, at transport til og fra bedriften skal foregå 
ved hensynsfuld kørsel, samt at transporter planlægges, så omgivelserne påvirkes 
mindst muligt.  

Færdsel på offentlig vej reguleres i Færdselsloven og håndhæves af politiet. 
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3.4. Forurening 

3.4.1. Spildevand og regnvand 

I forbindelse med udvidelse af kvægstalden er den tilstødende bygning nedrevet. 
Den afladte mængde regnvand fra tagflader på staldanlægget vurderes derfor ikke 
at ændres væsentligt. Der stilles på den baggrund ikke krav om, at der skal søges 
udledningstilladelse til nybyggeriet. 

Lemvig Kommune vurderer, at håndtering af overfladevand og spildevand er til-
fredsstillende ved overholdelse af de generelle regler for spildevandshåndtering, 
herunder også husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opsamling, opbevaring 
og håndtering af vaskevand, restvand, m.v. 

Lemvig Kommune vurderer husdyrbrugets håndtering af spildevand og indretning 
af afløb, mv. ved tilsyn. 

3.4.2. Husdyrgødning og foder 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller et generelt krav om, at der er tilstrækkelig 
opbevaringskapacitet til flydende og fast husdyrgødning på husdyrbrug, samt at 
husdyrgødning generelt opbevares forsvarligt i tekniske anlæg indrettet til formå-
let. 

Opbevaringsanlæg til husdyrgødning er beskrevet i § 16a-godkendelsen fra 2019 
og i bilag 1. 

Dybstrøelse fra den nye stald udbringes direkte på marker i foråret eller anvendes 
som flydelag i gyllebeholderne på ejendommen. 

Opbevaring af husdyrgødning kontrolleres ved tilsyn.  

 

Foder og foderoplag 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46 stiller generelle fodringskrav til IE-
brug. Hensigten er at reducere de udskilte mængder kvælstof og fosfor fra dyre-
holdet. 

EU's foderhygiejneforordning stiller herudover en række generelle krav om stald- 
og fodringsudstyr, herunder forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr, rengøring 
af foderoplag, anvendelse af friske foderstoffer og råvarer, opbevaringsforhold, 
foderanlæg og fodring, herunder rengøring af maskinel, vandkvalitet og uddan-
nelse af personale. 

Fødevarestyrelsen er myndighed for reglerne i foderhygiejneforordningen. 

Det vurderes, at der ikke er behov for særskilte vilkår til opbevaring eller håndte-
ring af foder, under forudsætning af, at de generelle regler efterleves. 

3.4.3. Affald 

§ 16a-godkendelsen fra 2019 indeholder vilkår om opbevaring og håndtering af af-
fald. Der vurderes ikke behov for at supplere det eksisterende vilkår som følge af 
udvidelsen, da der ikke fremkommer nye affaldsfraktioner eller væsentligt æn-
drede mængder. 

Lemvig Kommune har udarbejdet en affaldsguide til erhverv: 

https://www.lemvig.dk/miljoe-og-vand/affald   

https://www.lemvig.dk/miljoe-og-vand/affald
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Husdyrbruget er til enhver tid forpligtet til at efterleve gældende affaldsregulati-
ver og Affaldsbekendtgørelsen, mv., også hvor disse generelle regler er skær-
pende i forhold til godkendelsens vilkår.  

3.4.4. Råvarer og hjælpestoffer 

§ 16a-godkendelsen fra 2019 indeholder vilkår om forbud mod oplag og transport 
af farlige og forurenende stoffer ved overfladeafløb og vandboringer og vilkår for 
påfyldning af gyllevogne. Det søgte projekt vurderes ikke at ændre forudsætnin-
gerne for disse vilkår. 

3.4.5. Driftsforstyrrelser eller uheld 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43 indeholder et generelt krav for IE-
husdyrbrug om at oplære personale i relevant lovgivning, transport og udbring-
ning af husdyrgødning, planlægning af aktiviteter, beredskabsplanlægning og -sty-
ring og reparation og vedligehold af udstyr. Oplæringsmateriale til personalet skal 
kunne fremvises ved tilsyn. 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 44 indeholder et generelt krav for IE-
husdyrbrug om at udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedlige-
hold. Husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog 
over gennemførte kontroller. Der er også krav om at IE-brug udarbejder en bered-
skabsplan. Husdyrbrugets beredskabsplan er vedlagt i bilag 5. 

Lemvig Kommune kontrollerer, at husdyrbruget efterlever bekendtgørelsens § 43 
og § 44 ved tilsyn. 

Hvis der sker hændelser eller uheld, der mærkbart berører miljøet, er Lemvig 
Kommune jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45 forpligtet til at på-
byde ændrede eller nye vilkår, som begrænser miljøkonsekvenserne og som for-
hindrer at de pågældende hændelser eller uheld opstår igen. Kravet gælder dog 
ikke ved miljøuheld af en så alvorlig karakter, at reglerne om miljøskade i Husdyr-
bruglovens kapitel 5a overtrædes. 

Lemvig Kommune vurderer, at bekendtgørelsens krav og kommunens tilsyn i til-
strækkelig grad forebygger og modvirker forureninger forårsaget af driftsforstyr-
relser og uheld.  

3.4.6. Driftens ophør 

Ved ophør af aktiviteter på et IE-husdyrbrug gælder husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsens § 51 og kapitel 4b i lov om forurenet jord finder anvendelse.  

IE-husdyrbrug skal derfor senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kom-
munalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forure-
net jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menne-
skers sundhed og miljøet.  

Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsent-
lig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde 
et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan ri-
siko. 

På baggrund af risikovurderingen kan tilsynsmyndigheden gå i dialog med drifts-
herren og kontrollere, at de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af jord- 



 Tillæg til § 16a-godkendelse – Grønkærvej 26 

 
Side 25 af 58 

og grundvandsforurening udføres rettidigt og om nødvendigt påbyde konkrete til-
tag. 
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3.5. Ammoniakpåvirkning af natur 

3.5.1. Beskyttet natur 

De herunder nævnte kategoriserede naturtyper er omfattet af særlige ammoniak-
depositionskrav, jævnfør beskyttelsesniveauet i Husdyrgodkendelsesbekendtgø-
relsens §§ 26 - 30. 

Ud over de beregnede merdepositioner og totaldepositioner, vil alle omgivelserne 
herunder beskyttede naturområder blive tilført kvælstof fra baggrundsbelastnin-
gen.  

Kvælstoffet i baggrundsbelastningen stammer, for en stor dels vedkommende, fra 
husdyrgødning, staldanlæg og industri. Det afsættes på alle arealer og føres hertil 
fra nær og fjern. Kvælstoffet kan ikke specifikt henføres til Grønkærvej 26, men 
husdyrbruget vil også bidrage til ”skyen” af kvælstofholdige forbindelser i atmo-
sfæren, der afsættes på naturarealer.  

Baggrundsbelastningen i området var i 2014 cirka 13,6 kg N/ha/år, jævnfør data 
fra arealinformation på miljøportalen: https://arealinformation.miljoepor-
tal.dk/html5/index.html?viewer=distribution. 

 

Ammoniakberegninger 

Beregningen af ammoniakemission i ansøgningssystemet på https://husdyrgod-
kendelse.dk sker ud fra produktionsarealet, effekten af miljøteknologier, dyrety-
per og overfladearealet af husdyrgødningslagre. 

Emissionen er input i de følgende depositionsberegninger ved en meteorologisk 
spredningsmodel i det digitale ansøgningssystem. 

Beregningen af merdeposition sker ud fra den beregnede ammoniakemission fra 
henholdsvis den beskrevne ansøgte drift og emissionen ved driften 8 år før ansøg-
ningstidspunktet, den såkaldte ”8-årsdrift”. Lemvig Kommune har verificeret, at 
ansøgningens 8-årsdrift er korrekt. 

Kort med nærliggende beskyttet natur ses i bilag 2, kort med ammoniakbereg-
ningspunkter og -resultater ses i bilag 3 og 4. 

 

Kategori 1 natur 

Kategori 1 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i Natura 2000, som er omfat-
tet af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 D. 

Staldanlægget ligger cirka 1,9 km syd for nærmeste kategori 1-natur, overdrev og 
heder i Klosterheden (Natura 2000-område 224). 

Der er et husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg N/ha/år inden for 500 
meter af naturområderne (Pindstrupvej 24). Den totale ammoniaktilførsel på ka-
tegori 1-naturen fra Grønkærvej 26 må derfor ikke overstige 0,4 kg N/ha/år, jævn-
før husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26. 

Den totale ammoniakdeposition fra det søgte projekt er beregnet til 0,1 kg 
N/ha/år.  

 

 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://husdyrgodkendelse.dk/
https://husdyrgodkendelse.dk/
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Kategori 2 natur 

Kategori 2 natur er større § 3 naturområder, som er beskyttet ved § 7, stk. 1 nr. 2 i 
Husdyrbrugloven.  

Staldanlægget ligger cirka 2,2 km syd for overdrev ved Flyndermøllevej og 2,2 km 
vest for hede ved Rødemøllevej. Den totale ammoniaktilførsel på naturområderne 
fra husdyrbruget må ikke overstige 1 kg N/ha/år. 

Den totale ammoniakdeposition fra husdyrbruget på overdrev og hede er bereg-
net til 0,1 kg N/ha/år. 

 

Kategori 3 natur 

Kategori 3-natur er moser, heder, overdrev og ammoniakfølsomme skove som 
ikke er omfattet af kategori 1 og 2. 

Kommunen kan ikke fastsætte vilkår som medfører en merdeposition på under 
1,0 kg N/ha/år på kategori 3-natur, jævnfør Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 
§ 29.  

Merdepositionen på nærmeste kategori 3-natur, mose syd for Agergård Plantage 
cirka 350 meter nordøst for staldanlægget, er beregnet til 0,2 kg N/ha/år.  

Ved skovområdet cirka 250 meter vest for staldanlægget er merdepositionen er 
0,2 kg N/ha/år. Skovområdet er ikke ammoniakfølsomt. 
 

Øvrig natur 

Flynder Å løber cirka 120 meter vest for staldanlægget og langs åen er der større 
sammenhængende mose- og engområder. Åen og de omkringliggende naturarea-
ler har varierende følsomhed overfor luftbåren ammoniak. 
Totaldepositionen på den nærmeste natur, en eng cirka 75 meter nordøst for 
staldanlægget, er 9,7 kg N/ha/år og merdepositionen er 1,8 kg N/ha/år, hertil 
kommer så baggrundsbelastningen på 13,6 kg ha/år.  
Tålegrænsen for enge ligger mellem 15-25 kg, men kan ikke anvendes i dette til-
fælde, da den væsentligste påvirkning af engen sker fra en hidtil lovlig og mange-
årig landbrugsdrift.  
Merdepositionen til andre omkringliggende naturområder overskrider ikke 1,0 kg 
N/ha/år. 
 

Lemvig Kommunes vurdering 

Lemvig Kommune har verificeret ruheder jævnfør retningslinjerne i ”naturpixibo-
gen”, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:  

https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/Faglige dokumenter/Naturpixibog06032007.pdf. 

Beskyttelsesniveauerne for kategori 1-, 2- og 3-natur er overholdt og totaldeposi-
tionen fra husdyrbruget på kategori 1- og 2-natur overstiger ikke 0,1 kg N/ha/år. 

Den højeste merdeposition på nærmeste beskyttede natur er 1,8 kg N/ha/år. 
Denne merdeposition vurderes ikke i sig selv at indebære risiko for en tilstands-
ændring af dette naturområde, enge ved Flynder Å. 

Det vurderes at ammoniakdepositionen fra staldanlægget ikke indebærer risiko 
for tilstandsændringer af natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, herun-
der kategori 1- 2 og 3-natur. 
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3.5.2. Habitatvurdering 

Kommunen skal vurdere på alle planer og projekter om, hvorvidt de kan skade de 
arealer og arter, der er beskyttede i Natura 2000-områder. 

Natura 2000-områder og arter er udpegede på internationalt plan, og de forskel-
lige EU-lande er ansvarlige for, at de ikke tager skade af den menneskelige aktivi-
tet i landet. 

Den Europæiske Union vedtog i 1992 et direktiv, som havde til hensigt at fremme 
beskyttelsen af de mest truede naturtyper, svampe-, plante- og dyrearter i Eu-
ropa. I daglig tale kaldes det for "habitatdirektivet", og det pålægger de nationale 
regeringer at udpege områder, der indeholder truede eller sårbare arter og deres 
levesteder. Til direktivet findes et bilag, som nævner mere end 200 naturtyper og 
700 arter af planter og dyr, der skal beskyttes. 

 

Natura 2000-områderne består af habitatområder med særlig værdifulde naturty-
per, dyre- og plantearter og af fuglebeskyttelsesområder med særlige fugle.  

I bilag IV til Habitatdirektivet er listet en række dyre- og plantearter, som skal be-
skyttes. Ligeledes er arternes yngle- og rasteområder beskyttede. Beskyttelsen 
gælder uanset hvor arterne forekommer, dvs. både indenfor og udenfor Natura 
2000-områder. Der foretages nærmere vurdering af Bilag IV-arter i kapitel 4. 

 

Screening 

Staldanlægget ligger cirka 1,9 km fra Natura 2000-område nr. 224, Flynder Å og 
heder i Klosterhede Plantage og cirka 2,9 km fra Natura 2000-område nr. 65, Nis-
sum Fjord. 

Der er mere end 10 km til øvrige Natura 2000-områder. 

Totaldepositionen af ammoniak fra staldanlægget på de nærmeste dele af natur i 
Natura 2000-område nr. 224 og 65 er beregnet til 0,1 kg N/ha/år. 

 

Område nr. 224, Flynder Å og heder i Klosterhede plantage 

Natura 2000-område nr. 224 består af Habitatområde nr. 224 og Fuglebeskyttel-
sesområde 115. 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er bl.a. tør og våd hede, tidvis våd eng, 
hængesæk og brunvandet sø samt arterne bæklampret, bæver og odder. Trus-
lerne for hedearealer, tidvis våd eng og hængesæk er næringsstofbelastning, frag-
mentering, invasive arter og tilgroning. 

Arterne bæklampret, bæver og odder er følsomme overfor forstyrrelser og af-
hængige af god biologisk vandløbskvalitet. 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er fiskeørn, stor hornugle, 
natravn og rødrygget tornskade. Afgørende for fiskeørnens tilstedeværelse i om-
rådet er om der er uforstyrrede redetræer og fødegrundlag (fisk) i nærheden. Na-
turlig prædation vurderes at være den primære trussel mod arterne, og de har 
alle gode betingelser for en fortsat tilstedeværelse i Klosterheden. 
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Natura 2000 område nr. 65, Nissum Fjord 
Natura 2000 område nr. 65 Nissum Fjord består af Habitatområde nr. 58 og Fugle-
beskyttelsesområde nr. 38. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er i Lemvig 
Kommune hovedsageligt strandengene hele vejen rundt om fjorden samt nogle få 
sure overdrev syd for udløbet af Bækmarksbro å. Truslerne for strandenge er 
uhensigtsmæssig hydrologi (udtørring), mindre saltpåvirkning, tilgroning som 
følge af for stor næringsstofpåvirkning og invasive arter. Truslerne for de sure 
overdrev er hovedsageligt tilgroning som følge af manglende naturpleje.  

Derudover er der arterne laks, odder og lampret, som bl.a. er afhængige af opti-
mal vandkvalitet.  

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 drejer sig i Lemvig 
Kommune om knopsvane, kortnæbbet gås, krikand, lysbuget knortegås, pibeand, 
sangsvane, spidsand, alm. ryle, dværgterne, rørvagtel og splitterne. Truslerne for 
disse arter er bl.a. forstyrrelser især i yngleperioden, prædation, tilgroning og 
fragmentering af naturarealer der tidligere har været plejet og dermed egnet sig 
til yngle- og rasteområde for fuglene. 

 

Lemvig Kommunes vurdering 

Totaldepositionen af ammoniak fra anlægget på de nærmeste ammoniakføl-
somme naturområder i Natura 2000-område overstiger ikke 0,1 kg N/ha/år.  

Heraf vurderes projektet ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter, at 
udgøre en risiko for en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- 
område nr. 224, 65 eller andre Natura 2000-områder.  

På baggrund af de beregnede totaldepositioner af ammoniak vurderes det søgte 
projekt ikke at udgøre en risiko for udpegningsgrundlaget eller bilag IV-arter i ha-
bitatområderne, for hvad angår ammoniakpåvirkning.  

Det vurderes, at husdyrbruget ikke giver anledning til forstyrrelser, støv, udled-
ning eller anden påvirkning, der kan genere arterne på udpegningsgrundlaget. 

Lemvig Kommune har ikke kendskab til andre projekter, som i sammenhæng med 
dette projekt, vil kunne påvirke Natura 2000-områder.  

Projektet vurderes herefter ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter, 
at udgøre en risiko for en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-område nr. 224, nr. 65 eller andre Natura 2000-områder.  

Projektets påvirkning af Bilag IV-arter vurderes i det følgende afsnit.  
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4. Bilag IV-arter 

EF-Habitatdirektivet fra 1992 rummer i sin artikel 12 en forpligtelse til at sikre en 
streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uan-
set om de forekommer indenfor et beskyttelsesområde eller udenfor; disse arter 
fremgår af direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter. 

For bilag IV-arter gælder således, at deres yngle- og rasteområder ikke må beska-
diges eller ødelægges, og derfor er aktiviteter ikke tilladte, som kan udgøre en 
trussel for den enkelte art. 

Det bemærkes, at fugle behandles særskilt i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. 

I den daglige drift og hovedsagelig ved driftsændringer er det lodsejerens eget an-
svar at være opmærksom på ikke at skade eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- 
eller rasteområder. Det gælder også selv om myndighederne ikke har oplyst lods-
ejeren om, at der er konkrete forekomster af bilag IV-arter i området. Overtrædel-
ser kan straffes efter regler i Naturbeskyttelsesloven og Jagt- og Vildtforvaltnings-
loven. Hvis en lodsejer har planer om at gennemføre en aktivitet, der kræver tilla-
delse, godkendelse eller lignende er det myndighedens ansvar at sikre, at de god-
kendte aktiviteter ikke vil skade yngle- eller rasteområder. 

 

Søgning på https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch viser, at der på sags-
behandlingstidspunktet er registreret bilag IV-arterne odder og spidssnudet frø en 
radius af 2 km fra staldanlægget.  

Der er ikke registreret andre bilag IV-arter inden for 2 km af staldanlægget, men 
følgende arter kan ikke afvises at have levested eller tage sporadisk ophold i om-
rådet: 

Damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, 
dværgflagermus, birkemus, markfirben, stor vandsalamander, strandtudse, bæver 
og ulv. 

Odderen er optaget på rødlisten 2019 som sårbar. Spidssnudet frø er optaget på 
rødlisten som næsten truet. Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, 
der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. 

Arterne er gennemgået nedenfor: 

 

Odder: 
Fra snudespids til halespids måler odderen 100-130 cm og med en vægt på 6-11 
kg (hanner), 5-8 kg (hunner) er den et af Danmarks største rovdyr. Det flade hoved 
med de lange knurhår omkring snuden og den kraftige hals, der næsten går i et 
med kroppen, er typiske kendetegn ved odderen. Arten kan også kendes på den 
let affladede hale. Den lever i tilknytning til både stillestående og rindende salt- og 
ferskvand, hvor den hovedsageligt lever af fisk som aborre, ål, karpe og ålekvab-
ber. Den foretrækker uforstyrrede vandløb eller næringsrige søer, moser og fjord-
områder. Karakteristisk for disse områder er, at der som regel er tæt beplantning 
langs bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller kratbevoks-
ninger samt en god fiskebestand i vandet. De fleste unger fødes her om somme-
ren eller efteråret. Odderen er nataktiv og opholder sig om dagen i en hule i brin-
ken, under trærødder eller under buske. 

https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
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Trusler for odderen er opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse eller 
forringelse af yngle- og rasteområder og forstyrrelser, fx vejanlæg, der krydser 
vandløb. Slåning og oprensning af vandløb kan også have en skadelig virkning på 
yngle- og rasteområder for odder. 

Odderen findes i Flynder Å-systemet og højst sandsynligt også i vandløbsstræknin-
gen nær staldanlægget. 
 

Spidssnudet frø:  
Spidssnudet frø er en brun frø med mørkere tegninger, som yngler i mange slags 
vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt 
overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesuc-
ces opnår arten i vandhuller uden fisk.  

Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode le-
vesteder på land. En stor del af spidssnudet frøs yngle- og rasteområde, men langt 
fra alle, er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Ødelæggelse og forringelse af 
yngle- og rasteområder omfatter rydning, opfyldning til byggeri, belastning med 
spildevand og fragmentering på grund af veje. 

Spidssnudet frø er registreret i et moseområde med nærliggende søer ved Dride 
Å, cirka 1,4 km sydøst for staldanlægget.  

Eng- og moseområderne langs Flynder Å rummer flere vandhuller og andre våde 
områder, som er potentielle yngle- og rasteområder for den spidssnudede frø.  
Det nærmeste område er søen cirka 100 meter nordvest for staldanlægget. 
 

Stor Vandsalamander:  
Stor Vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse.  Det er ikke 
unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Arten er følsom overfor foru-
rening af vandhullerne, overskygning af vandhuller og udsætning af fisk. Arten kan 
findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten 
hele vandfladen for at bestanden kan klare sig på længere sigt. Som hovedregel 
yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre fisk. Nogle steder gør tæt 
undervands-og flydebladsvegetation det muligt, at nogle af larverne kan gemme 
sig for fiskene. Den kræver forholdsvis rent vand. Stor Vandsalamander er som re-
gel meget stedfast i forhold til ynglestedet. 

Næringsberigelse som følge af gødningspåvirkning forringer yngleområderne.  
Dårlig vandkvalitet som følge af næringsberigelse har en meget markant skadelig 
virkning på salamandrenes ynglesucces. Derudover kan næringsberigelsen betyde, 
at vandhullerne hurtigt gror til.  

Der er enkeltfund spredt over kommunen, og stor vandsalamander er registreret i 
flere vandhuller i området mellem Fabjerg g Nr. Nissum.  

Nærmeste potentielle levested for stor vandsalamander er søen på ejendommen 
og de nærmeste omkringliggende søer og vandhuller, hvor de nærmeste ligger 
cirka 300 meter fra staldanlægget. 

Søen nordvest for staldanlægget er det nærmeste potentielle yngle- og rasteom-
råde for Stor Vandsalamander. 
  

Flagermus:  
Alle danske flagermus er listet som bilag IV-arter. 
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Vinterkvarterer: Flagermusenes føde, insekterne, er stort set ikke fremme om vin-
teren. Mens de fleste insekt-ædende fugle trækker sydpå om vinteren går flager-
musene i dvale fra oktober til hen i april. Flagermusene foretrækker et køligt, men 
frostfrit sted.  

Sommerkvartererne – dagopholdssteder: Fra midt på foråret eller først på som-
meren søger flagermusene til områder, hvor der er gode betingelser for ophold og 
føde. Det specifikke opholdssted afhænger af arten, men vil oftest være i bygnin-
ger og hule træer i nærheden af skov. Fourageringsområderne er også artsaf-
hængige, og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermusene æder insekter, de fan-
ger over vandoverfladen. Mange arter lever af insekter, de fanger i lysåben løv-
skov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn. Hun-flager-
mus samles i ynglekolonier, hvor ungerne fødes fra omkring midten af juni og lidt 
ind i juli. 

Damflagermus: Sommerkvartererne er i huse eller hule træer i nærheden af søer 
og vandløb. Om vinteren sover damflagermus vintersøvn i blandt andet kalkgru-
ber og klippespalter, ofte hængende i små grupper. 

Brunflagermus: Både vinter- og sommerkvarterer knytter sig primært til hule 
træer i skove, men brunflagermusen benytter også bygninger. 

Troldflagermus: Både vinter- og sommerkvarterer knytter sig primært til hule 
træer og lignende, men troldflagermusen benytter også bygninger. 

Sydflagermus: Sydflagermusen er tilknyttet bebyggelse, og huse udgør både som-
merkvarterer og vinterkvarterer for arten. 

Vandflagermus: Sommerkvartererne er som regel hule træer i skove og parker, 
men kan også være under en gammel stenbro og i enkelte tilfælde i en bygning. 
Vinterkvartererne er især kalkgruber, klippespalter og kældre. 

Trusler mod flagermus kan være fældning af gamle træer og skove samt nedriv-
ning af bygninger. 

De omkringliggende skovbevoksninger og naturarealer langs Flynder Å rummer 
gode potentielle leve- og opholds- og fødesøgningsområder for flagermus i nær-
området omkring staldanlægget. Særligt interessant er de steder, hvor der er 
uforstyrrede skovbevoksninger og skovbryn, hvor de insektædende flagermus kan 
søge føde. 

 

Birkemus:  
Birkemusen findes i to hovedbestande, en i det vestlige Limfjordsområde samt en 
i det sydlige Jylland. Birkemus forekommer i en stor variation af levesteder, hvoraf 
de vigtigste synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde 
samt tilstødende tørre arealer. 

Birkemus er fundet i en række forskellige naturtyper: ferske enge, strandenge, 
overdrev, ekstensivt dyrkede marker, heder, moser, vældområder, fjordskrænter 
og nogle steder endda i plantager og skove. De træk, som går igen på de fleste 
sommeropholdssteder, er en høj grad af fugtighed og et tæt urtelag. Det fugtige 
element kan udgøres af vandløb, væld, moser eller fugtige arealer ud til en fjord. 

Birkemusen har gode potentielle leve- opholds- og fødesøgningsområder på 
mose- og engområderne langs Flynder Å, vest, nord og sydvest for staldanlægget. 
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Markfirben:  
Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jern-
bane- og vejstrækninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strand-
enge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Markfirbenet yngler på solvendte 
skråninger, som er af altafgørende betydning for den. Ynglesuccesen er betinget 
af, at æglægningen kan finde sted i varm, løs, veldrænet jord af gruset eller sandet 
karakter. 

Der er ikke umiddelbare potentielle levesteder for markfirbenet i nærheden af 
staldanlægget. 

 
Strandtudse:  

Strandtudsens yngle- og rasteområde vil ofte være vandhuller, enge og strand-
enge, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Gødskning og vandstandssænkning er væsentlige trusler. Hvis levestedet gødes el-
ler tilføres gødningsstoffer udefra, kan vegetationen blive så frodig, at den ikke 
længere holdes tilstrækkelig kort ved for eksempel afgræsning.  

Hvad angår vandstand kan 5-10 cm til eller fra, være afgørende for, at vandsamlin-
gen udtørrer på det rette tidspunkt. Det betyder for eksempel, at hvis en grøft i 
nærheden udsættes for hårdhændet oprensning, så grøftens bund uddybes med 
5-10 cm, så kan det være nok til at tudserne ikke længere kan gennemføre yngle-
cyklus. 

Strandtudsens yngle- og rasteområde vil ofte være vandhuller, enge og strand-
enge. Naturarealerne langs Flynder Å og den nærliggende sø er potentielle områ-
der for strandtudsen. 

 
Bæver: 
Europæisk bæver er en stor gnaver i familien af bævere. Den var nær udryddelse i 
begyndelsen af 1900-tallet på grund af jagt, men er siden genudsat mange steder i 
Europa og Asien, hvor den nu findes fra Storbritannien til Kina og Mongoliet.  

I Danmark blev den genudsat i Klosterheden i 1999, og der er siden etableret en 
fast og stor bestand af bævere i Flynder Å-systemet, hvorfra den spreder sig til de 
omkringliggende vandløbssystemer. 

Den er kendt for at lave dæmninger, men den graver også kanaler til flådning af 
træstammer og grene. I vandet bygger den et bæverbo af grene med en indgang 
placeret under vandet, men den kan også udgrave sit bo i en brink.  

Bæveren er fredet og kun Naturstyrelsen har myndighed til at regulere bestanden, 
samt fjerne og regulere bæverens dæmninger og andre aktiviteter. Den væsentlig-
ste trussel mod bævere er gentagen fjernelse af bæverbo i hele vandløbssyste-
met. 
 
Ulv:  
Ulven er et rovdyr, der lever i Europa, Asien og Nordamerika. Ulven holder til i 
skov og på steppelignende arealer, hvor den jager i et kobbel, en stor flok, bestå-
ende af et forældrepar og dets voksne afkom. 

Ulven er en typisk topprædator i sit område, med kun mennesker som reel trussel 
imod den. Den lever hovedsagelig af større hovdyr, men tager også mindre dyr 
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som mus, harer og fugle. De kan desuden leve af ådsler og af husdyr som får, 
kvæg, og omkring mennesker kan de gå i affald. 

Ulven er en generalist hvad angår levested (habitat) og kan opholde sig mange 
forskellige steder. Ulvens valg af levested hænger stærkt sammen med mængden 
af byttedyr, mangel eller lave forekomster af får, kvæg, vejtæthed, menneskelig 
tilstedeværelse og topografi. 

Klosterheden vil godt kunne rumme ulve og da de vandrer meget omkring, vil man 
formentlig også lejlighedsvis kunne observere arten på marker og naturområder 
omkring husdyrbruget. Den væsentligste trussel mod ulve er menneskelige for-
styrrelser. 

 

Andre dyre- og plantearter 

Et storkepar har siden 2019 ynglet på en redeplads cirka 1,5 km syd for staldan-
lægget. Storken søger føde i søer og våde naturområder langs Flynder Å. Den 
hvide stork er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet.  

Lemvig Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr om-
fattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister i nærhe-
den af husdyrbruget. 

 

Lemvig Kommunes vurdering 

Projektet medfører ikke tilstandsændringer i skovbevoksninger eller andre poten-
tielle sommer- eller vinterkvarterer, eller at påvirke fødegrundlaget for flagermus. 

Projektet vurderes således ikke at udgøre en risiko for at forringe fødegrundlag, 
leve- eller rastesteder for flagermus. 

Naturområderne, som potentielt kan huse bilag IV-arter ligger nær staldanlægget. 
Den daglige drift af staldanlægget forventes dog ikke at ændres på en måde, der 
medfører forøget støj, vibrationer eller andet, som kan påvirke bilag IV-arter. Am-
moniakpåvirkningen af naturområderne omkring ejendommen er ikke på et ni-
veau, der indebærer risiko for tilstandsændringer. 

Det vurderes, at odderen med sin levevis næppe er truet af projektet, da der ikke 
sker opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse eller forringelse af yngle- 
og rasteområder eller forstyrrelser ved anlægsarbejder. 

Der inddrages ikke arealer, der tidligere har været vådområde, og projektet i sig 
selv vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for spidssnudet frø, stor 
vandsalamander eller strandtudse 

Udvidelsen af produktionsarealet til kvægholdet på staldanlægget medfører ikke 
tilstandsændringer i skovbevoksninger, andre potentielle sommer- eller vinter-
kvarterer, eller at påvirke fødegrundlaget for flagermus. 

Projektet vurderes således ikke at udgøre en risiko for at forringe fødegrundlag, 
leve- eller rastesteder for flagermus.  

Projektet inddrager ikke arealer, som opfylder betingelserne for birkemusens le-
vesteder. Projektet vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for birkemusen. 

. 
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Der inddrages ikke arealer, der er egnede som yngle- og rasteområder for markfir-
ben og det vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for arten. 

Der inddrages ikke arealer, der er egnede som yngle- og rasteområder for bævere 
i Flynder Å og de vil ikke blive generet af landbrugsdriften. 

Projektet inddrager ikke arealer, som opfylder betingelserne for ulv i området og 
eventuelle ulve i området vil ikke blive generet af aktiviteterne forbundet med 
landbrugsdriften. 

Det ynglende storkepar ved Bækmarksbro vurderes ikke at blive forstyrret af pro-
jektet. 

Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke indebærer forringelse af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder eller muligheden for opnåelse af gunstig beva-
ringsstatus eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de ar-
ter, områderne er udpeget for, jævnfør Bekendtgørelse om udpegning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
nr. 1595 af 6. december 2018. 
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Kortudsnit fra https://husdyrgodkendelse.dk, skema 220 485. Kortet viser stalde (rød markering), gyllebeholdere (blå cirkler), nærmeste enkeltbeboelser og beskyttet natur. Grøn skravering er eng, brun skravering er mose og lilla 
markering er hede. Blå skravering er søer og lyseblå stiplet linje er beskyttet vandløb (Flynder Å).

https://husdyrgodkendelse.dk/
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Kortudsnit fra https://husdyrgodkendelse.dk, skema 220 485. Ammoniakberegningspunkter og beregningsresultater for omkringliggende beskyttet natur og kategori 3-natur. Resultaterne i læseretningen er: totaldeposition, merdeposi-
tion i forhold til tilladt nudrift og merdeposition i forhold til den tilladte drift 8 år før ansøgningstidspunktet. Enheden for resultaterne er kg N/ha/år.

https://husdyrgodkendelse.dk/
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Kortudsnit fra https://husdyrgodkendelse.dk, skema 220 485. Ammoniakberegningspunkter og beregningsresultater for kategori 1- og 2-natur. Resultaterne i læseretningen er: totaldeposition, merdeposition i forhold til tilladt nudrift og 
merdeposition i forhold til den tilladte drift 8 år før ansøgningstidspunktet. Enheden for resultaterne er kg N/ha/år. Orange skraveringer er overdrev, lilla skraveringer er hede.  Fuldt farvede markeringer er udpeget habitatnatur. 

https://husdyrgodkendelse.dk/

