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Datablad 
 

    

Husdyrbrugets adresse  Byskovvej 15   
  7620 Lemvig 

 

Matrikelnummer 4a, Den østlige Del, Nr. Nissum 

  

Virksomhedens art Malkekvægsbesætning 

 

Kontaktperson Per Havskov Kristensen 
Tlf.: 61 34 99 46 

   

CVR-nummer  13 46 13 76 

 

CHR-nummer  56 550 

 

P-nummer   1.000.568.302 

 

Tilsynsmyndighed Lemvig Kommune 

 

Forside Foto af Sdr. Byskov fra Lemvig Museum. 

Skråfoto fra kortforsyningen, Styrelsen for Dataforsy-
ning og Effektivisering. 

https://www.lemvigmuseum.dk/sognenorrrenissum.html  

https://skraafoto.kortforsyningen.dk/  

 

 

 

https://www.lemvigmuseum.dk/sognenorrrenissum.html
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/
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Læsevejledning 
Denne afgørelse er opdelt i tre hovedafsnit og en bilagsdel.  

Første afsnit udgøres af selve revurderingen med vilkår og klagevejledning. 

I andet afsnit vurderes ammoniakpåvirkningen fra husdyrbrugets på den omkring-
liggende natur. 

I tredje afsnit vurderes staldanlæggets restlevetid. 

Bilagsdelen indeholder materiale fra driftsherres rådgiver i form af bygnings- og 
produktionstekniske beskrivelser og vurdering af staldanlæggets forventede leve-
tid. Desuden indgå kortbilag og kommunens vurdering af det nært liggende natur-
område. 

Sagen er behandlet efter reglerne om revurdering i LBK nr. nr. 520 af 1. maj 2019 
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., herefter også kaldet Husdyrbruglo-
ven og bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilla-
delse m.v. af husdyrbrug, herefter også kaldet husdyrgodkendelsesbekendtgørel-
sen.  
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1. Revurdering med vilkår 

1.1. Husdyrbrugets godkendelseshistorik 

Husdyrbruget på adressen Byskovvej 15, 7620 Lemvig er miljøgodkendt første 
gang i 2006 efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. 

Husdyrbruget er miljøgodkendt efter Husdyrbruglovens § 12 i 2007. 

Der er meddelt tillægsgodkendelse til denne § 12-godkendelse i 2009, 2010, 2013 
og 2014. 

Tillægsgodkendelsen fra 2009 (1. tillæg) er om overdækning af fast plads med kal-
vehytter og eksisterende plansilo. Der sker ikke en forøgelse af ammoniakemissio-
nen. 

Tillægsgodkendelsen fra 2010 (2. tillæg) er om nye udbringningsarealer og en ny 
plansilo. Der sker ikke en forøgelse af ammoniakemissionen. 

Tillægsgodkendelsen fra 2013 (3. tillæg) omhandler nye udbringningsarealer og 
der sker ikke en ændret ammoniakemission.  

Tillægsgodkendelsen fra 2014 (4. tillæg) omhandler en ny fritliggende gyllebehol-
der på adressen Gudumvej 44, cirka 1,2 km fra staldanlægget på Byskovvej 15 og 
cirka 400 meter fra kategori 2-natur. Ved udarbejdelse af tillægsgodkendelsen for 
gyllebeholderen er det beregnet, at ammoniakdepositionen fra gyllebeholderen 
på den nærmeste kategori 2-natur er 0,1 kg N/ha/år. 

I 2017 er der truffet afgørelse om skift i dyretype, hvor det tilladte dyrehold er 
ændret til 420 årskøer (malkekøer), 15 kvieopdræt (24-25 mdr.), 75 kviekalve (0-6 
mdr.) og 210 tyrekalve (40-60 kg). 

 

Afgørelser omfattet af krav om revurdering 
Tillægsgodkendelserne fra 2009 og 2010, som indeholder ny overdækning af kal-
vehytter og ny plansilo, revurderes i sammenhæng med § 12-godkendelsen fra 
2007 af det øvrige, samlede staldanlæg på Byskovvej 15. 

 

Afgørelser, som ikke er omfattet af krav om revurdering 
Ved ændring af Husdyrbrugloven i 2017 er arealgodkendelser udgået af Husdyr-
brugloven og erstattet af generel regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Til-
lægsgodkendelserne af nye arealer i 2010 og 2013 anses derfor for at være bort-
faldet. 

Tillægsgodkendelsen fra 2014 til en ny fritliggende gyllebeholder, medfører en to-
taldeposition på 0,1 kg N/Ha/år, og herved omfattes dette tillæg ikke af krav om 
revurdering, da totaldepositionen til kategori 1- og 2-natur er mindre end husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsens afskæringskriterier. 

 

Afgørelsen om skift i dyretype er en ikke-godkendelsespligtig ændring, som ikke i 
sig selv skal revurderes. Det anmeldte dyrehold fastholdes som den tilladte pro-
duktion ved vilkår i denne revurdering.  
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1.2. Retsgrundlag 

Kravet om revurdering af husdyrbrugets § 12-godkendelse fremgår af Husdyrgod-
kendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2. 

Husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i Husdyrbruglo-
vens §§ 11 og 12 eller Miljøbeskyttelseslovens § 33, og som enten ikke er revurde-
ret endnu, eller som er revurderet første gang, og som herefter skal revurderes lø-
bende, skal alene revurderes i det omfang, det vil være nødvendigt for at over-
holde totaldepositionskravene i forhold til kategori 1- eller kategori 2-natur, jævn-
før husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26 og 27. 

Kravet om revurdering er fortløbende for at sikre at ny viden og ny lovgivning ind-
drages. Den næste revurdering skal udføres 10 år efter denne revurdering, i 2031. 

Lemvig Kommune revurderer § 12-miljøgodkendelsen fra 2007 og tillægsgodken-
delserne fra 2009 og 2010 på vilkår, der har til hensigt at beskytte den omgivende 
natur og miljø, samt de omkringboende. 

 

Afgørelse om revurdering meddeles i medfør af Husdyrbruglovens § 39 stk. 1, 
jævnfør lovens § 41 og § 43a, stk. 1. 

 

 

 

På Lemvig Kommunes vegne den 2. september 2021. 

 

 

Simon Bach Nielsen 
Miljøingeniør 
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1.3. Vilkår for revurdering 

Revurderingen meddeles på nedenstående vilkår.  

Alle vilkår i § 12-miljøgodkendelsen fra 2007 er fortsat gældende, dog med undta-
gelse af vilkår om produktionstilladelse, der erstattes af nedenstående vilkår 2, 
der fastholder det tilladte dyreholdet ved afgørelse om skift i dyretype i 2017. 

 

 

1. Nedbringelse af ammoniakdeposition på kategori 2-natur 

Husdyrbruget skal senest ved udgangen af år 2043, 22 år efter denne revurdering 
have nedbragt den totale ammoniakdeposition fra husdyrbruget på kategori 2-na-
tur til 1,0 kg N/ha/år. 

 

2. Produktionstilladelse, årlig produktion  

 

Dyretype Antal dyr Vægt- og aldersgrænser 

Malkekøer 420  

Kvieopdræt 15 24 - 25 mdr. 

Kviekalve 75 0 - 6 mdr. 

Tyrekalve 210 40 – 60 kg 

 

 

 

 

 

1.4. Offentlighed og høring 

Der er ikke særlige regler om offentlighedens inddragelse i sager om revurdering 
af ikke IE-husdyrbrug. Forud for sagens afgørelse skal adressaten varsles om evt. 
påbud om nye eller ændrede vilkår efter reglerne i lovens § 58. 

Afgørelsen om revurdering skal meddeles adressaten, og de organisationer m.v., 
der har anmodet om at modtage afgørelser efter lovens kapitel 4. 

 

Høring af ansøger og interessenter 

Kommunens forslag til revurdering har været sendt i høring hos godkendelsens in-
dehaver og dennes rådgiver. Lemvig Kommune har på baggrund af bemærkninger 
fra rådgiver uddybet beskrivelsen valgte staldsystemer i de udførte ammoniakbe-
regninger. 
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Offentliggørelse 

Revurderingen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside, www.lemvig.dk 
den 6. september 2021 og ved annoncering i Lokalavisen i Lemvig. Følgende er ori-
enteret om afgørelsen: 

• Byskovvej 15, 7620 Lemvig 

• Fjordland Lemvig, hd@lemvig-landbo.dk, lg@lemvig-landbo.dk  

• Byggeri og Teknik, hek@byggeri-teknik.dk  

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord,    

trnord@stps.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, dnlemvig-sager@dn.dk 

• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité,      

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:hd@lemvig-landbo.dk
mailto:lg@lemvig-landbo.dk
mailto:hek@byggeri-teknik.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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1.5. Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af klageberetti-
gede efter Husdyrbruglovens §§ 84-87, herunder ejeren af husdyrbruget og en-
hver, der har en individuel interesse i sagens udfald. 

Klagefristen udløber den 4. oktober 2021. 

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. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen 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, myndighed eller virksomhed kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalings-
kort i Klageportalen. 

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 afgørelse efter Hus-
dyrbrugloven og Husdyrlovbekendtgørelsen har ikke opsættende virkning, med 
mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. § 81 i Husdyrbruglo-
ven.  

 

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

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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2. Ammoniakpåvirkning af natur 

Kategori 1 og Kategori 2 natur 

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

Staldanlægget ligger cirka 2,6 km VSV for nærmeste Kategori 1-natur, havtornklit 
ved Remmerstrand. 

Kategori 2 natur er større naturområder, som er beskyttet ved § 7, stk. 1 nr. 2 i 
Husdyrbrugloven. Kategori 2 natur omfatter blandt andet heder større end 10 ha 
og overdrev større end 2,5 ha. 

Staldanlægget grænser op til et overdrev på cirka 7,5 ha. 

Lemvig Kommune har udført en besigtigelse af overdrevet med henblik på at af-
grænse overdrevets udstrækning. Besigtigelsen verificerer, at der er tale om kate-
gori 2-natur, da der er tale om et sammenhængende overdrevsareal på cirka 7,5 
ha. Kommunens besigtigelsesnotat ses i bilag 4. 

 

Ammoniakberegninger 

Beregningen af ammoniakemission sker ud fra produktionsarealet på staldanlæg-
get, dyretyper og overfladearealet af husdyrgødningslagre. 

Der er redegjort for produktionsarealer i ungdyrstald og kostald i bilag 5, 6 og 7.  

I beregningen er det valgt at underestimere produktionsarealerne og samtidig at 
vælge staldsystemer med lavere ammoniakemission end de faktiske stalde.  

Dette er gjort for at vurdere, om en renovering af staldsystemer ville kunne gen-
nemføres ved en fornyet miljøgodkendelse.  

Det medfører, at den emission fra staldanlægget, der indgår i beregningen af am-
moniakdeposition er lavere, end hvad der faktisk må forventes.  

Det kan uden videre erkendes, at valg af de faktiske staldsystemer ville medføre 
større ammoniakemission og hermed en større deposition af ammoniak.  

Natur og Miljø vurderer heraf, at det er uden betydning for sagens vurdering, at 
der ikke er overensstemmelse mellem den faktiske indretning og ammoniakbereg-
ningerne, jf. beregningsresultaterne. 

Situationsplan fra revurderingsskema 206 596 med husdyrbrugets produktions-
arealer ses i bilag 9. Revurderingsskema 206 596 med datainput ses i bilag 8. 

 

Depositionsberegningerne sker i en meteorologisk spredningsmodel i det digitale 
ansøgningssystem. Her inddrages afstand og retning til naturområdet og oplan-
dets og naturområdets ruhed. 

 

Kort fra https://husdyrgodkendelse.dk med beregnede totaldepositioner fra stald-
anlægget på den nærmeste kategori 2-natur ses i bilag 9. 

Den totale ammoniaktilførsel på kategori 2-natur fra husdyrbruget må ikke over-
stige 1 kg N/ha/år.  

https://husdyrgodkendelse.dk/
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Den totale ammoniakdeposition fra staldanlægget på overdrevet er beregnet til 
17,7 kg N/ha/år. På grund af de konservative antagelser om produktionsarealer og 
staldsystemer forventes det, at den reelle deposition er højere end beregnet. 

 

Teknologier til ammoniakreduktion 
Miljøstyrelsens Teknologiliste rummer en udtømmende liste af godkendte miljø-
teknologier til ammoniakreduktion fra husdyrbrug. 

De mest renseeffektive teknologier er luftrensning, som kan reducere ventilati-
onsluftens indhold af ammoniak op til cirka 90 %. Disse teknologier kræver dog 
mekanisk ventilation og kan ikke implementeres på naturligt ventilerede kvæg-
stalde. 

Lemvig Kommune har dog alligevel beregnet effekten ved en reduktion af ammo-
niak fra staldanlægget på 90 % i revurderingsskema 206 596.  

Ved fjernelse af 90 % af den udledte ammoniak, vil totaldepositionen i de to nær-
meste beregningspunkter være henholdsvis 2,3 og 3,5 kg N/ha/år. 

 

Lemvig Kommunes vurdering 

Lemvig Kommune vurderer, at den eksisterende, uændrede drift af husdyrbruget 
medfører en ammoniakdeposition, som langt overstiger totaldepositionskravet. 

Lemvig Kommune vurderer, at der ikke er teknologier til rådighed, som kan redu-
cere ammoniakemissionen fra staldanlægget til et niveau, hvor afskæringskriteriet 
for kategori 2-natur kan overholdes. 
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3. Vurdering af staldanlæggets restlevetid 

Beregning og vurdering af ammoniakbelastningen fra husdyrbruget viser, at total-
depositionskravet til kategori 2-natur ikke kan overholdes ved den nuværende 
drift. 

 

Det vurderes, at der ikke er teknologier til rådighed, som kan nedbringe depositio-
nen og samtidig fastholde den nuværende husdyrproduktion. 

Dette begrundes både ved, at der på revurderingstidspunktet ikke findes rense-
teknologier med en tilstrækkelig ammoniakreduktionseffekt. 

 

Jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2 skal Lemvig Kommune 
herefter vurdere restlevetiden for det bestående staldanlæg.  

Ud fra denne restlevetid skal Lemvig Kommune fastsætte vilkår om et bindende 
tidspunkt for, hvornår ammoniakdepositionen skal være nedbragt til det gæl-
dende afskæringskriterium. 

 

Jævnfør Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-130-00030 af 22. december 
2015, kan et staldanlægs levetid forlænges i op til 30 år efter at staldene er etab-
leret, forudsat, at der kun er ringe udsigt til at det vil forekomme effektiv miljøtek-
nologi, som kan nedbringe ammoniakbelastningen tilstrækkeligt. 

Staldanlægget på Byskovvej 15 er miljøgodkendt i 2007 og godkendelsen skulle 
rettelig revurderes første gang i 2015. Det påhviler Lemvig Kommune af egen drift 
at tage miljøgodkendelser op til revurdering.  

Restlevetiden for det samlede staldanlæg vurderes til 30 år fra etableringstids-
punktet (2007), da staldanlægget jævnfør den byggefaglige gennemgang i bilag 1 
og produktionstal i bilag 2 og 3 fremstår i god og brugbar stand, og da der ikke er 
udsigt til, at der fremkommer tilstrækkeligt effektive miljøteknologier til naturligt 
ventilerede kvægstalde inden for en overskuelig tidshorisont.  

Til de 30 år lægges den mellemliggende periode fra 2015 og frem til det faktiske 
revurderingstidspunkt i 2021, af hensyn til levetidsforlængende investeringer i 
staldanlægget i denne periode.  

Restlevetiden for staldanlægget fra tidspunktet for afgørelse om revurdering vur-
deres heraf til at være 22 år. 

Lemvig Kommune stiller vilkår om, at ammoniakdepositionen fra staldanlægget på 
Byskovvej 15, 7620 Lemvig på den omkringliggende kategori 2-natur skal være 
nedbragt til maksimalt 1,0 kg N/ha/år senest ved udgangen af 2043. 
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Notat om naturforhold på Byskovvej 15  

 11.08.2021- Natur - IH  

Besigtigelse af overdrev ved Byskovvej 11 og 15: 
Området er besigtiget ekstensivt den 10. august 2021. Området er i middel til-
stand. Overdrevet udgør sammen med engarealer uden naturbeskyttelse en stor 
græsmark for græssende køer og ungdyr. 
Overdrevet er strukturmæssigt meget flot, især fordi det er en stor græsnings-
flade. Der er en god beskyttelse af overdrevet flere steder med bevoksning ud 
mod dyrket mark. 
Biologisk er overdrevet i middel tilstand, men formentlig er der partier med god 
tilstand, som ikke blev fundet ved besigtigelsen, pga. af mange meget nysgerrige 
ungdyr.   

Geometrien på Danmarks Miljøportal er opdateret i forbindelse med besigtigel-
sen, da en del var regulær græsmark, nu og tidligere.  

Billeder  

 

Dato 11. august 2021  

A01-2 Natur og Miljø 
Rådhusgade 2 
7620 Lemvig 
Telefon: 9663 1200 
www.lemvig.dk 

J.nr.: 02.34.02P19-814-20 

Ref.: INHE 
Dir. tlf.: 9663  1116 
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Med venlig hilsen 
 

Inger Hejlesen 
Agronom 

 

 

 
Kortudsnit fra https://arealinformation.miljoeportal.dk/ med opdateret geometri 
af udpegningen af overdrevet. Overdrevets areal udgør cirka 7,5 ha.

https://arealinformation.miljoeportal.dk/
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Ungdyrstald. Byggetegning fra forprojekt, 2003.  
 
Bygningens grundareal er 62,3 meter x 28,43 meter = 1.771 m2. Heraf udgør fodergang og foderbord cirka 335 m2. Område til redskaber, vandkar og andre 
områder, hvor dyr ikke har adgang, vurderes ikke at overstige 100 m2. Cirka 140 m2 er dybstrøelse og det resterende produktionsareal er sengebåse med 
spaltegulv. 
 
Staldens samlede produktionsareal angives konservativt i revurderingsskema 206 596 til 1.300 m2. Staldsystemet angives i skemaet som dybstrøelse til små-
kalve i hele stalden, selvom det ikke er det faktiske dyrehold eller staldsystem. Dette gøres, da dette dyrehold og staldsystem giver en lavere ammoniak-
emission, og da det ikke kan afvises som en mulig ændring af staldene inden for restlevetiden, uden at det dog er søgt eller beskrevet af godkendelsens 
indehaver. Den faktiske ammoniakemission fra stalden forventes at være højere end antaget i revurderingsskema 206 596. 
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Kostald. Byggetegning fra ansøgt projekt, 1995. 
 
Bygningens grundareal er 65,8 meter x 24,34 meter = 1.602 m2. Heraf udgør fodergang og foderbord cirka 330 m2 og malkestald udgør cirka 100 m2, vandkar og andre områder, hvor dyr ikke har adgang, vurderes ikke at overstige 100 
m2. Cirka 41 m2 er dybstrøelse (kælvningsbokse) og det resterende produktionsareal er sengebåse med spaltegulv. 
 
Staldens samlede produktionsareal angives konservativt i revurderingsskema 206 596 til 1.000 m2. Staldsystemet angives i skemaet som fast drænet gulv med ajleafløb, selvom det ikke er det faktiske staldsystem. Dette gøres, da dette 
staldsystem giver den laveste ammoniakemission for malkekøer og da det ikke kan afvises som en mulig ændring stalden indenfor restlevetiden, uden at det dog er nævnt eller beskrevet af godkendelses indehaver. Den faktiske 
ammoniakemission fra stalden forventes at være højere end antaget i revurderingsskema 206 596. 
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Kostald. Byggetegning fra ansøgt projekt, 1999. 
 
Bygningens grundareal er 40,2 meter x 24,34 meter = 978 m2. Heraf udgør fodergang og foderbord cirka 213 m2. Vandkar og andre områder, hvor dyr ikke har adgang, vurderes ikke at overstige 100 m2. Produktionsarealer er sengebåse 
med spaltegulv. 
 
Staldens samlede produktionsareal angives konservativt i revurderingsskema 206 596 til 600 m2. Staldsystemet angives i skemaet som fast drænet gulv med ajleafløb, selvom det ikke er det faktiske staldsystem. Dette gøres, da dette 
staldsystem giver den laveste ammoniakemission for malkekøer og da det ikke kan afvises som en mulig ændring stalden indenfor restlevetiden, uden at det dog er nævnt eller beskrevet af godkendelses indehaver. Den faktiske 
ammoniakemission fra stalden forventes at være højere end antaget i revurderingsskema 206 596.
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Kortudsnit fra revurderingsskema 206 596. Indtegning af stalde og gyllebeholdere er videreført fra 
den oprindelige ansøgning om godkendelse.
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Kortudsnit fra https://husdyrgodkendelse.dk, revurderingsskema 206 596. Grønne markører er beregningspunkter. Der er fire punkter, 1, 2 3 og 4.  
Totaldeposition [kg N/ha/år] er det første af de tre talværdier ved hvert beregningspunkt. Ved beregningspunkt 2 er totaldepositionen 17,7 kg N/ha/år.   

https://husdyrgodkendelse.dk/

