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Datablad 
 

Ansøger   Kent Lisby Jakobsen   
   Thyborønvej 59 
   7620 Lemvig 
 

Konsulent  SvineRådgivningen I/S 
   Heidi Birch Wentzlau 
   Birk Centerpark 24 
   7400 Herning 

Tlf.: 30 70 40 57 
hbw@sraad.dk  

 

Ejendommens adresse  Solhøjvej 41, 7620 Lemvig 

 

Matrikelnummer  10f, Ramme Hgd., Ramme 

 

Virksomhedens art  Produktion af slagtesvin 

 

Ejer   Kent Lisby Jakobsen   
   Thyborønvej 59 
   7620 Lemvig 

CVR-nummer  16 91 33 91 

 

CHR-nummer  85 652 

 

Kontaktperson  Kent Lisby Jakobsen   
   Tlf.: 97 83 61 67 
   smedshauge@mail.dk  

 

Tilsynsmyndighed  Lemvig Kommune 

 

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

Denne miljøgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit og en bilagsdel. Første del ud-
gøres 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 ansøgers miljøtekniske beskrivelser, herunder miljøkonse-
kvensrapport, miljøledelsessystem og beredskabsplan, samt kortbilag. 

Sagen er behandlet efter LBK nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse 
af gødning m.v., herefter også kaldet Husdyrbrugloven og Bekendtgørelse nr. 
2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, her-
efter også kaldet Husdyrlovbekendtgørelsen.  

  



§ 16a-godkendelse – Solhøjvej 41, 7620 Lemvig 

 

Side 5 af 96 

Miljøgodkendelse  

med vilkår 

 

  



§ 16a-godkendelse – Solhøjvej 41, 7620 Lemvig 

 

Side 6 af 96 

1. Miljøgodkendelse med vilkår 

1.1. Beskrivelse af projektet 

Ansøger ønsker at opføre nye slagtesvinestalde på 5.125 m2 produktionsareal i 
forbindelse med de to eksisterende stalde til slagtesvin, fordelt mellem 2 bygnin-
ger på adressen, svarende til 1.385 m2 – ansøgt i alt dermed 6.510 m2 produkti-
onsareal. Man ønsker desuden at opføre to nye gyllebeholdere i tilknytning til ek-
sisterende beholder på 3.000 m3. 

Nye slagtesvinestalde ønskes opført med delvis spaltegulv (25-49% fast bund). De 
eksisterende to stalde fortsætter i uændret drift – disse stalde er etableret med 
fulddrænet bund.  

 

Der er søgt godkendelse den 25. november 2019 via det digitale ansøgningssy-
stem på www.husdyrgodkendelse.dk, skemanummer 215 797. Projektet er un-
dervejs revideret og der er indsendt nye ansøgninger den 31. januar 2020, den 15. 
december 2020 og den 29. april 2021. 

Projektet indebærer, at de nye stalde etableres med luftrensning og gyllekøling til 
ammoniakreduktion. Ansøger har desuden søgt et alternativ (scenarieberegning 
225 565) med et større luftrensningsanlæg, hvor gyllekøling ikke indgår som vir-
kemiddel. 

Begge projekter overholder krav til ammoniakreduktion. 

Miljøkonsekvensrapport, som beskriver det søgte projekt er vedlagt som bilag 1 til 
denne afgørelse. 

 

  

http://www.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. 

Godkendelsen giver ansøger valgfrihed til enten at anvende en kombination af 
luftrensning og gyllekøling eller at anvende et større luftrensningsanlæg uden 
brug af gyllekøling.  

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 
eksempel rørlægnings-, udlednings-, nedrivnings- og byggetilladelse, ikke er in-
deholdt i denne godkendelse, men skal søges særskilt hos Lemvig Kommune. 

 

 

1.2.1. Dispensation for afstand til naboskel og privat fællesvej 

Lemvig Kommune dispenserer for Husdyrbruglovens afstandskrav på 30 meter til 
naboskel. Der er cirka 10 meter fra de nærmeste bygninger i det projekterede an-
læg til matrikel 19q mod øst. 

Lemvig Kommune dispenserer for Husdyrbruglovens afstandskrav på 15 meter til 
privat fællesvej. Der er cirka 8 meter fra de nærmeste bygninger i det projektere-
de anlæg til Glarbjergvej mod øst. 

 

Dispensationerne meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 9, stk. 3. Der redegø-
res nærmere for dispensationerne i godkendelsens afsnit 3.1. 

 

 

På Lemvig Kommunes vegne den 18. juni 2021. 

 

 
Simon Bach Nielsen 
Miljøingeniør  
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1.3. Begrundelse for afgørelsen 

Projektet indebærer, at der etableres to nye stalde med luftrensning og gyllekø-
ling eller udelukkende luftrensning og to nye gyllebeholdere.  

Staldanlægget anvendes til produktion af slagtesvin efter den nye husdyrregule-
ring (”stipladsmodellen”) på et eksisterende husdyrbrug. Dette medfører, at der 
stilles vilkår om produktionsarealet på staldanlægget.  

Nybyggeri etableres i tilknytning til det eksisterende staldanlæg. 

Husdyrbrugets produktionsareal til slagtesvin udvides ved denne afgørelse fra et 
nuværende godkendt produktionsareal på 1.647 m2 til et samlet produktionsareal 
på 6.510 m2, hvor det godkendte produktionsareal i de eksisterende stalde redu-
ceres til 1.385 m2 og produktionsarealet i de nye stalde udgør 5.125 m2. 

 

Særkender ved den søgte produktion 

Den søgte produktion udgør mere end 2.000 stipladser til slagtesvin og er herved 
omfattet af Husdyrbruglovens § 16a, stk. 2, nr. 2 (IE-husdyrbrug).  

 

Slagtesvineproduktion er kendetegnet ved at bestå af relativt få processer og stor 
automatik. En forholdsvis stor produktion kan derfor drives med en begrænset 
arbejdskraft.  

Stalde indrettes med gyllesystem, hvor al afsat husdyrgødning fra dyreholdet op-
samles i gyllekummer under staldgulvet og føres via fortanke og pumpeledninger 
til husdyrbrugets gyllebeholdere. 

Slagtesvin fodres oftest med foder som blandes på ejendommen. Foderet består 
normalt af korn, soja- eller solsikkeskrå, gærfløde, fedt, rapskager, valle, heste-
bønner eller andre proteinkilder og mineral- og vitaminblandinger med enzymer 
og andre mikronæringsstoffer. Foderkilderne opbevares i korn- og fodersiloer. 

Slagtesvin fodres 2-5 gange i døgnet, hvor foderet doseres til de enkelte krybber i 
stierne via foderstrenge. 

 

Det er kendetegnende for slagtesvineproduktion i forhold til andre produktions-
grene af husdyrbrug, at den indvirker på omgivelserne med en relativ høj ammo-
niakemission og et højt lugtbidrag.  

Konventionel slagtesvineproduktion sker ved høj intensitet, hvor dyrene er i høj 
daglig tilvækst, typisk omkring 1 kg om dagen ved effektive producenter. Sam-
menholdt med, at velfærdskravene tillader en forholdsvis høj dyretæthed (0,65 
m2/slagtesvin i vægtintervallet 85-110 kg) betyder det, at der er et stort ventilati-
onsbehov i slagtesvinestalde for at sikre indeklimaet.  

Ventilationsanlæg til slagtesvineproduktion er normalt dimensioneret til at kunne 
ventilere cirka 100 m3 i timen pr stiplads.  

I spidsbelastningsperioder, hvor der på grund af høj udetemperatur og mange kilo 
dyr på stald ventileres maksimalt, ventileres der på en produktion af den søgte 
størrelse omkring 600.000 m3 i timen.  
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Fluegener, større transporter og støj er andre almindelige indvirkninger, som kan 
forventes fra slagtesvineproduktion. Disse har dog normalt ikke et større omfang 
end indvirkningen fra andre typer af husdyrbrug. 

 

Foranstaltninger mod skadelige indvirkninger på miljøet 

Det er ved sagens behandling konstateret, at det søgte projekt overholder de fast-
satte beskyttelsesniveauer for ammoniak i Husdyrbrugloven. Det er herunder 
konstateret, at det søgte projekt lever op til den fastsatte BAT-
emissionsgrænseværdi for ammoniak.  

Projektet indebærer, at der etableres luftrensning og gyllekøling eller udelukken-
de luftrensning i de projekterede nye stalde og at staldgulvet i de nye stalde etab-
leres som delvist fast gulv. 

 

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. 

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. Disse generelle regler 
har blandt andet til formål at forebygge forurening af jord og grundvand. Der fø-
res kontrol med reglerne ved det kommunale tilsyn, ved beholderkontrolordnin-
gen og bedriftens egenkontrol med tekniske anlæg. 

 

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. 

 

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

 

Husdyrbruget er forpligtet til at implementere og vedligeholde et miljøledelsessy-
stem, og herigennem fortløbende arbejde på at reducere staldanlæggets samlede 
miljøpåvirkning. 

Nybyggeriet etableres i tilknytning til det eksisterende staldanlæg og vurderes ik-
ke at udgøre en væsentlig landskabelig påvirkning. 
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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 eller landskabet. 

Det er Lemvig Kommunes vurdering, at det samlede projekterede staldanlæg kan 
godkendes efter den nye husdyrregulering uden at det vil medføre en væsentlig 
virkning på miljøet. 
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1.4. Vilkår og generelle regler 

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår. 

 

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 ved-
ligehold, beredskab, fodring, energieffektivitet, støv, egenkontrol og dokumen-
tation og driftens ophør.  

Bekendtgørelsens kapitel 17 er vedlagt i bilag 2. 
 

 

1. Produktionsareal, staldsystem og dyretype 

Det samlede produktionsareal på husdyrbruget må udgøre 6.510 m2, heraf  

5.125 m2 med staldsystemet delvist fast gulv, 25-49 % fast gulv (nye stalde) og 

1.385 m2 med staldsystemet drænet gulv og spalter (eksisterende stalde).  

Staldanlægget må anvendes til opstaldning af slagtesvin. 

 

2. Lokalisering og udformning af nye gyllebeholdere 

De to projekterede gyllebeholdere kan placeres enten i en øst-vestgående retning 
eller parallelt med eksisterende beholder i en nord-syd gående retning, som vist 
på situationsplaner, side 20 i bilag 1 (godkendelsens side 71). 

Diameteren på hver gyllebeholder må være op til 36 meter og sidehøjden må væ-
re op til 3 meter over terræn. 

 

3. Lokalisering og udformning af nye stalde 

De projekterede nye stalde skal placeres som ansøgt i ansøgningsskema 215 797, 
vist på situationsplaner i bilag 1, parallelt med den eksisterende stald og hvor gav-
le mod syd flugter med den eksisterende stalds gavl. 

De to stalde skal opføres som ”tvillingestalde” som vist på 3D projektskitse i bilag 
3. 

Afstanden fra den nærmeste del af staldbyggeriet til Glarbjergvej mod syd skal 
være minimum 15 meter. 

Afstanden fra den nærmeste del af staldbyggeriet til Glarbjergvej mod øst (grus-
vej) skal være minimum 8 meter. 

De to stalde må have en længde på 95 meter og en samlet bredde på 65 meter, 
begge målt i sokkel. Kiphøjde over naturligt terræn må være 9 meter.  

Blanke, glaserede eller reflekterende byggematerialer må ikke anvendes til byg-
ningens ydre. 
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4. Samtidighed i byggeri 

De søgte gyllebeholdere må tidligst etableres samtidigt med etableringen af selve 
staldanlægget. 

  

5. Frit teknologivalg og dokumentationskrav 

Husdyrbruget skal implementere enten en kombination af luftrensning og gyllekø-
ling eller luftrensning som fastsat i henholdsvis vilkår 6 eller vilkår 7.  

Vilkår for den fravalgte løsning bortfalder, når den valgte løsning er implemente-
ret. 

Dokumentationskrav 
Uanset valget af teknologi skal den ammoniakreducerende effekt dokumenteres 
inden opstart af nybyggeri. 

Dokumentationen skal opfylde krav og anbefalinger i Miljøstyrelsens vejledning til 
den enkelte teknologi på Teknologilisten.  

Dokumentationen skal indeholde de manglende dataværdier til indsættelse i vil-
kår 6 og 7 (i vilkår markeret med xxx).  

Dokumentation kan fremsendes til Lemvig Kommune på teknik@lemvig.dk, eller 
via projektets byggeansøgning i https://bygogmiljoe.dk.  

For vilkår 6 skal det dokumenteres, at gyllekølingsanlægget dimensioneres med 
en ammoniakreducerende effekt på minimum 5 % og at det biologiske luftrens-
ningsanlæg dimensioneres med en ammoniakreducerende effekt på minimum 42 
%. 

For vilkår 7 skal det dokumenteres, at det biologiske luftrensningsanlæg dimensi-
oneres med en ammoniakreducerende effekt på minimum 45 %. 

 

6. Gyllekøling 

a. Gyllekanalerne i de projekterede stalde, i alt X.xxx m2, skal være forsynet med 

køleslanger, der er forbundet med en varmepumpe. 

b. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst Xxx.xxx KWh. 

c. Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig 

driftstid. 

d. Den årlige driftstid skal være mindst X.xxx timer. 

e. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en 

alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølings-

anlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. 

f. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med pro-

ducentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 

g. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gylle-

køleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift. 

 

mailto:teknik@lemvig.dk
https://bygogmiljoe.dk/
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Egenkontrol  

h. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat 

eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget 

mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - 

afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sik-

kerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af 

driftstimer. 

i. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og va-

righed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed 

på mere end 5 dage. 

j. Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrap-

porter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst 

fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

 

Biologisk luftrensningsanlæg 

a. Ventilation fra xx staldsektioner i de projekterede stalde skal tilsluttes et biolo-

gisk luftrensningsanlæg. Hver staldsektion rummer xx stipladser.  

b. Luftrensningsanlægget skal forsynes med differenstrykmåler, vandmåler samt 

ledningsevnesensor.  Ledningsevnesensoren skal være placeret i bundkar til filter 

2. 

c. Ventilationssystemet skal være dimensioneret til at luftrensningsanlægget be-

handler minimum x.xxx m3 luft pr. time/sektion, hvor X.xxx m3 luft pr. time svarer 

til XX % af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra hver stald-

sektion. De første 0 – x.xxx m3 luft pr. time udsugningsluft fra hver sektion skal al-

tid ledes gennem luftrensningsanlægget. 

d. Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt med forbehold for mindre 

driftstop i forbindelse med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn. 

e. Luftrensningsanlæggets ledningsevne skal være indstillet i henhold til produ-

centens anbefalinger og ikke overstige 15 mS/cm i bundkar ved filter 2. 

f. Tryktabet over luftrensningsanlægget bør ikke overstige 45 pascal (Pa). 

g. Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producen-

tens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. 

Egenkontrol, biologisk luftrensning 

h. Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres: 

o Ledningsevnen (som minimum på timebasis) 

o Luftrensningsanlæggets driftstid 

o Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet 

o Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre 
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o Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. 

i. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceef-

tersyn af luftrensningsanlægget.  

Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren 

mindst hver fjerde måned.  

Kalibrering af ledningsevnesensoren skal foretages mindst én gang årligt. 

Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget. 

j. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af 

drift i en sammenhængende periode på mere end 5 dage. 

k. Logbogen/ den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt doku-

mentation for kalibrering af ledningsevnesensoren skal opbevares på husdyrbru-

get i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.  

 

7. Biologisk luftrensningsanlæg 

a. Ventilation fra xx staldsektioner i de projekterede stalde skal tilsluttes et biolo-

gisk luftrensningsanlæg. Hver staldsektion rummer xx stipladser.  

b. Luftrensningsanlægget skal forsynes med differenstrykmåler, vandmåler samt 

ledningsevnesensor.  Ledningsevnesensoren skal være placeret i bundkar til filter 

2. 

c. Ventilationssystemet skal være dimensioneret til at luftrensningsanlægget be-

handler minimum x.xxx m3 luft pr. time/sektion, hvor X.xxx m3 luft pr. time svarer 

til XX % af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra hver stald-

sektion. De første 0 – x.xxx m3 luft pr. time udsugningsluft fra hver sektion skal al-

tid ledes gennem luftrensningsanlægget. 

d. Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt med forbehold for mindre 

driftstop i forbindelse med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn. 

e. Luftrensningsanlæggets ledningsevne skal være indstillet i henhold til produ-

centens anbefalinger og ikke overstige 15 mS/cm i bundkar ved filter 2. 

f. Tryktabet over luftrensningsanlægget bør ikke overstige 45 pascal (Pa). 

g. Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producen-

tens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. 

Egenkontrol, biologisk luftrensning 

h. Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres: 

o Ledningsevnen (som minimum på timebasis) 

o Luftrensningsanlæggets driftstid 

o Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet 

o Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre 
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o Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. 

i. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceef-

tersyn af luftrensningsanlægget.  

Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren 

mindst hver fjerde måned.  

Kalibrering af ledningsevnesensoren skal foretages mindst én gang årligt. 

Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget. 

j. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af 

drift i en sammenhængende periode på mere end 5 dage. 

k. Logbogen/ den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt doku-

mentation for kalibrering af ledningsevnesensoren skal opbevares på husdyrbru-

get i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.  

 

8. Beplantning 

Eksisterende beplantning skal bevares og vedligeholdes. Læhegnet øst for eksiste-
rende stald og gyllebeholder og syd for de projekterede stalde ud mod Glarbjerg-
vej er dog undtaget. Disse læhegn fjernes for at give plads til byggeprojektet.  

Der skal etableres ny beplantning syd, nord og øst om det projekterede anlæg, 
som vist og beskrevet i bilag 4.  

Beplantningen skal være etableret senest 3 måneder efter byggeriets afslutning. 
Hvis frossen eller vandlidende jord umuliggør beplantningsarbejdet inden for den 
fastsatte tidsfrist, kan tilsynsmyndigheden forlænge fristen i yderligere 3 måne-
der. 

  

9. God hygiejne på husdyrbruget 

Husdyrbruget og dens omgivelser skal renholdes, så lugtbidrag begrænses mest 
muligt og så tilhold af fluer og skadedyr forebygges i videst muligt omfang. 

Stalde og ventilationsafkast skal rengøres efter hvert hold dyr. 

 

10. Støj 

Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige føl-
gende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer se tabel her-
under. 

 Dag Periode Referencetids-
rum 

Værdi 

Mandag- fredag kl. 07.00-18.00 8 timer 55 dB(A) 

Lørdag kl. 07.00-14.00 7 timer 55 dB(A) 

Lørdag kl. 14.00-18.00 4 timer 45 dB(A) 

Søn- og helligdage kl. 07.00-18.00 8 timer 45 dB(A) 
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Alle dage (aften) kl. 18.00-22.00 1 time 45 dB(A) 

Alle dage (nat) kl. 22.00-07.00 ½ time 40 dB(A) 

 
For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det 
mest støjbelastede tidsrum på henholdsvis 8 timer (lørdag 7 og 4), 1 time og ½ 
time. Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte 
kravværdier med mere end 15 dB(A). 

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra husdyrbruget 
er velbegrundede, skal husdyrbruget igennem en akkrediteret virksomhed for 
egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Med mindre der er tale 
om overskridelser af grænserne, kan målingerne højest kræves udført én gang år-
ligt og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens gældende vejled-
ning. 

 

11. Flue- og skadedyrsbekæmpelse 

På husdyrbruget skal der foretages effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i over-
ensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte 
retningslinjer herom. 

 

12. Affald 

Dagrenovationslignende og forbrændingsegnet affald skal opsamles i en container 
beregnet til formålet. 

Deponeringsegnet affald skal frasorteres og opbevares under tag. 

Klinisk risikoaffald som kanyler, hætteglas og lignende skal opbevares i en en-
gangsplastspand, beregnet til formålet. 

Ikke-genanvendeligt PVC-affald skal frasorteres og opbevares under tag. 
Ikke-genanvendeligt farligt affald skal opbevares under tag i separate, egnede be-
holdere. 

Alt olieaffald skal opbevares i tromler eller andre egnede beholdere, der er place-
ret indendørs, på tæt gulv uden afløb i nærheden.  

Affaldsoplaget skal være placeret på en sådan måde at et eventuelt spild ikke kan 
løbe i afløb, ud ad døre og porte, en utæt sokkel eller lignende.  

Det skal sikres, at et eventuelt spild kan opsamles indendørs.  

Anvendes der spildbakke eller opkant omkring oplaget, skal denne indrettes såle-
des, at indholdet fra den største beholder kan tilbageholdes. 
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1.4.1. Generel regel om effektiv rengøring 

Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020, § 38 fastsætter et generelt krav 
for alle husdyrbrug omfattet af § 16a og § 16b om effektiv rengøring af ikke-
produktionsarealer: 

Husdyrbrug skal på et areal, hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes 
som produktionsareal, […], foretage effektiv rengøring efter endt ophold  

1) senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang på 
arealet dagligt, og 

2) senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene ikke dagligt har 
adgang på arealet. 
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1.5. Offentlighed og høring 

For-offentlighed 

Det søgte projekt er offentliggjort på Lemvig Kommunes hjemmeside ved for-
offentlig høring i perioden 12. februar – 12. marts 2021 og ved annoncering i Lo-
kalavisen i Lemvig.  

Lemvig Kommune har ikke modtaget henvendelser under den for-offentlige hø-
ring. 

 

Høring af ansøger og interessenter 

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

Herefter er naboer inden for konsekvensradius (1.455 meter), interesseorganisa-
tioner og eventuelt andre berørte orienteret om forslaget ved 30 dages høring. 
Følgende er hørt: 

 

• Døjvej 19, 7620 Lemvig 

• Døjvej 20, 7620 Lemvig 

• Døjvej 22, 7620 Lemvig 

• Døjvej 24, 7620 Lemvig 

• Fladhedevej 10, 7620 Lemvig 

• Fladhedevej 12, 7620 Lemvig 

• Fladhedevej 5, 7620 Lemvig 

• Fladhedevej 6, 7620 Lemvig 

• Fladhedevej 6A, 7620 Lemvig 

• Fladhedevej 8, 7620 Lemvig 

• Fårevej 68A, 7650 Bøvlingbjerg 

• Fårevej 68B, 7650 Bøvlingbjerg 

• Fårevej 70, 7650 Bøvlingbjerg 

• Fårevej 76, 7650 Bøvlingbjerg 

• Fårevej 82, 7650 Bøvlingbjerg 

• Fårevej 82A, 7650 Bøvlingbjerg 

• Fårevej 82B, 7650 Bøvlingbjerg 

• Glarbjergbækvej 5, 7650 Bøvlingbjerg 

• Glarbjergbækvej 6, 7650 Bøvlingbjerg 

• Glarbjergbækvej 7, 7650 Bøvlingbjerg 

• Glarbjergvej 45, 7620 Lemvig 
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• Glarbjergvej 51, 7650 Bøvlingbjerg 

• Glarbjergvej 60, 7620 Lemvig 

• Godballevej 13, 7650 Bøvlingbjerg 

• Godballevej 9, 7650 Bøvlingbjerg 

• Møltrupvej 8, 7650 Bøvlingbjerg 

• Nørre Damhusvej 13, 7650 Bøvlingbjerg 

• Nørre Damhusvej 6, 7650 Bøvlingbjerg 

• Nørre Damhusvej 9, 7650 Bøvlingbjerg 

• Solhøjvej 28, 7620 Lemvig 

• Solhøjvej 29, 7620 Lemvig 

• Solhøjvej 34, 7620 Lemvig 

• Solhøjvej 35, 7620 Lemvig 

• Solhøjvej 41, 7620 Lemvig 

• Solhøjvej 60, 7650 Bøvlingbjerg 

• Solhøjvej 66, 7650 Bøvlingbjerg 

• Solhøjvej 72, 7650 Bøvlingbjerg 

 

• 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 høringssvar i løbet af nabohøringen.  

 

Offentliggørelse 

Miljøgodkendelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside, 
www.lemvig.dk den 22. juni 2021 og ved annoncering i Lokalavisen i Lemvig. Føl-
gende er orienteret om afgørelsen: 

• Thyborønvej 59, 7620 Lemvig 

• SvineRådgivningen I/S, hbw@sraad.dk 

 

 

 

 

 

mailto:jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk
mailto:dnlemvig-sager@dn.dk
mailto:info@ecocouncil.dk
mailto:mette.klingenberg@holstebro-museum.dk
http://www.lemvig.dk/
mailto:hbw@sraad.dk
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• 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: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; 

• Ejer af Solhøjvej 41, 7620 Lemvig 

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

Klagefristen udløber den 20. juli 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 
https://kpo.naevneneshus.dk/. Du logger typisk på 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 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 kompeten-
ce.  

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 godkendelse efter § 
16a har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet be-
stemmer andet jf. § 81 i Husdyrbrugloven. Det betyder, at hvis eventuelt byggeri 
påbegyndes og en sag påklages kan Miljø- og Fødevareklagenævnet sætte bygge-
riet i stå eller kræve nedrivning for ansøgers regning.  

https://kpo.naevneneshus.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 for-
udgående godkendelse.  

2.2. Frist for udnyttelse og kontinuitetsbrud 

Der søges godkendelse til at udvide den eksisterende slagtesvineproduktion i nye 
stalde og at opføre to nye gyllebeholdere. Godkendelsen anses for at være taget i 
brug når de nye stalde er i drift som ansøgt. 

Godkendelsen skal være udnyttet senest 6 år efter at den er meddelt. 

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. 

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 god-
kendelsen 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,  
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• 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 denne godkendelse i 2029, 
med mindre der forinden offentliggøres BAT-konklusioner. 
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Miljøteknisk beskrivelse 
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3. Anlægsbeskrivelse 

3.1. Lokalisering 

Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 omfatter forbudszoner, hvor det ikke er tilladt at 
etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på en 
måde, der medfører forøget forurening. Kravene i §§ 6 og 8 gælder desuden ensi-
lageopbevaringsanlæg. 

For anlæg til flydende husdyrgødning (gyllebeholdere) gælder et skærpet af-
standskrav på 100 meter til vandløb, søer og dræn, hvor øvrige husdyranlæg og 
opbevaringsanlæg er omfattet af et afstandskrav på 15 meter. 

Øvrige driftsbygninger, fx maskinhuse, halm- og foderlader er omfattet af af-
standskrav i § 6, dog undtaget afstandskravet om 50 meter til lokalplanlagte om-
råder og byzoner. 

Anlæggets placering i forhold til afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 
fremgår af nedenstående tabel.  

Afstande er opmålt på ortofoto (luftfoto) fra nærmeste hjørne af projekterede 
nye anlæg. 

Afstand til Afstand målt  Afstandskrav 

 

§ 6 (nabobeboelser og boligområder) 

Nabobeboelse 

Glarbjergvej 60 

 

425 m 

 

50 m 

Lokalplanområde til boligområde, mv. 

Erhvervsområde nord for Ramme 

 

> 3 km 

 

50 m 

Byzone/sommerhusområde  

Ramme By 

 

2,6 km 

 

50 m 

 

§ 7 (ammoniakfølsom natur) 

Kategori 1- eller 2-natur 

Overdrev syd for Klosterheden  

 

4,4 km 

 

10 m 

 

§ 8 (skel, vandforsyning, vandmiljø, veje, levnedsmiddelvirksomhed og bolig) 

Naboskel  

(19q) 

 

10 m 

 

30 m 
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Ikke-almene vandforsyningsanlæg  

DGU 63.604 

DGU 63.402 

 

78 m 

82 m 

 

25 m 

25 m 

Almene vandforsyningsanlæg 

 Fåre Vandværk 

 

Ca. 1,8 km 

 

50 m 

Vandløb (inkl. dræn) og søer, staldanlæg 

sø mod syd 

 

665 m 

 

15 m 

Vandløb (inkl. dræn) og søer, gyllebeholder 

sø mod nordvest 

 

690 m 

 

100 m 

Offentlig vej og privat fællesvej 

Glarbjergvej 

 

8 m 

 

15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed > 2 km 25 m 

Beboelse på samme ejendom 83 m 15 m 

 

Projektet overholder ikke afstandskravet til naboskel og privat fællesvej. Alle øvri-
ge afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 er overholdt. 

  

Dispensation for afstandskrav til naboskel og privat fællesvej 
Det søgte staldprojekt er søgt placeret ind til 10 meter fra naboskel (matrikel 19q) 
og 8 meter fra Glarbjergvej (grusvej). 

Der er søgt dispensation for afstandskrav med følgende begrundelse: 

Hensynet til en placering i tilknytning til eksisterende stalde samt harmonien mel-
lem nyt og gammelt anlæg betyder at det ikke er muligt at holde 15 m til mindre 
privat fællesvej øst for ejendommen. Der vil efter udvidelsen være ca. 10 m til 
vejmidte fra staldens sydligste hjørne og nogenlunde samme afstand til naboskel.  

Lemvig Kommune vurderer, at lokaliseringen af det søgte projekt ikke påvirker 
driften af nabomatriklen, der er landbrugsjord i almindelig omdrift. 

Lemvig Kommune vurderer, at lokaliseringen af det søgte projekt ind til 8 meter 
fra Glarbjergvej ikke vil udgøre en væsentlig gene for den almindelige færdsel ad 
vejen.  

Ejer af matrikel 19q og naboer med adgangsvej via Glarbjergvej er hørt ved nabo-
høring af projektet. Der er ikke modtaget bemærkninger til den foreslåede di-
spensation i løbet af nabohøringen. 

Lemvig Kommune vurderer, at projektet er hensigtsmæssigt lokaliseret, og at pro-
jektet ikke vil udgøre forøgede gener for driften af nabomatriklen eller væsentlige 
gener for færdsel ad Glarbjergvej, set i forhold til et projekt, der overholder af-
standskravene. 
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Henset til ansøgers begrundelse om at placere driftsbygninger i tilknytning til og i 
harmoni med den eksisterende bygningsmasse, vurderer Lemvig Kommune at der 
er grundlag for at dispensere for afstandskrav til naboskel og privat fællesvej.  
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3.2. Landskab og planforhold 

Bakkegård ligger i landskabskarakterområdet Bækmarksbro Hedeslette.  

Landskabet omkring Bakkegård er præget af mange tætte læhegn, dyrkede mar-
ker og skov- og plantagearealer med Kronheden mod øst og Bøvling Plantage mod 
syd. Ejendommen er ”kilet inde” mellem to færdselsårer, Solhøjvej mod sydvest 
og jernbanen mod nordøst.  

Terrænet er fladt og landskabets skala minimeres af de mange læhegn og bevoks-
ninger.  

Vejen, jernbanen og bevoksningerne definerer i høj grad landskabet: de snorlige 
læhegn og rækkerne af plantede grantræer i plantagerne fortæller om et regule-
ret kulturlandskab, hvor det primære formål er at maksimere nytteværdien. Dette 
indtryk understreges af jernbanen og vejen, som begge ubesværet og effektivt 
skærer sig gennem terrænet. Også de tre store vindmøller mod syd understøtter 
området udtryk som teknisk kulturlandskab.  

Bakkegård ligger i den sydvestlige del af det geologiske interesseområde Kronhe-
de og Lem Vig, hvor hovedopholdslinjen fra den sidste istid opleves fra flere mar-
kante tunneldale, i særdeleshed Lem Vig. Fra nord fortoner det stærkt bakkede 
morænelandskab sig gradvist mod syd og sydvest ud i den flade hedeslette. 

 

De tætte læhegn og bevoksninger skjuler ejendommen i det flade landskab. Stald-
anlægget i sin helhed opleves kun fra Glarbjergvej, hvor den oprindelige byg-
ningsmasse med stalde og gyllebeholder, maskinhus og stuehus med gårdsplads 
er på vejens sydside og det nyere og større produktionsanlæg med stald, foderla-
de, silo og gylletank på nordsiden af Glarbjergvej. 

3.2.1. Projektets indvirken på de landskabelige værdier 

Den nuværende bygningsmasse på ejendommen udgør cirka 5.000 m2.  

Den projekterede udvidelse består af to nye stalde på i alt cirka 6.200 m2 og to 
gyllebeholdere med et grundareal hver på 1.020 m2. Det samlede bebyggede areal 
mere end fordobles. 

De projekterede stalde og gyllebeholdere opføres i tilknytning til den eksisterende 
slagtesvinestald. Nye stalde og gyllebeholdere vil fremstå som de dominerende 
bygninger på ejendommen.  

De to stalde etableres som ”tvillingestalde”, se 3D-skitse i bilag 3. 

De eksisterende læhegn og bevoksninger vil i høj grad afskærme det projekterede 
byggeri mod det omgivende landskab. Den projekterede stald bliver synlig set fra 
nordøst ad Glarbjergvej. Det indgår i projektet, at der etableres afskærmende be-
plantning øst og nord for stalde og øst for gyllebeholdere. Dette vil dæmpe pro-
jektets udtryk set fra jernbanen og Glarbjergvej.  

Beplantning fastholdes som vilkår i godkendelsen. 

Projektet vurderes herefter ikke at udgøre en væsentlig landskabelig påvirkning. 

Ejendommen er lokaliseret uden for landskabelige interesseområder, jævnfør ud-
pegningen i Lemvig Kommuneplan 2013-25. 
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Den overordnede målsætning i kommuneplanen er dels at bevare og udvikle ka-
rakteristiske 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, drik-
kevand- 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 projekt ligger ikke i et område udpeget som landskabeligt interesseom-
råde, og projektet vurderes heraf ikke at være i strid med kommuneplanens mål-
sætning eller retningslinje. 

For at sikre, at projektet ikke udgør en unødig landskabelig påvirkning, stilles der 
vilkår om at byggeriet udføres som ansøgt, herunder at nybyggeri placeres og di-
mensioneres som ansøgt og at den søgte byggestil fastholdes.   

Suppleret med vilkår om bevaring af eksisterende beplantning, se afsnit 3.2.6, 
vurderes projektet ikke at udgøre en væsentlig landskabelig påvirkning. 

3.2.2. Tilknytning til eksisterende bygningsmasse 

De nye stalde og gyllebeholdere er søgt placeret cirka 10 meter fra det eksiste-
rende anlæg.  

Ved alternativet, hvor de to gyllebeholdere begge placeres nord for den eksiste-
rende gyllebeholder er den nordligste beholder i tilknytning til den anden projek-
terede beholder.  

Det søgte vurderes heraf at være i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. 

3.2.3. Beskyttelseslinjer 

Husdyrbruget og det ansøgte nybyggeri er ikke beliggende inden for kystnærheds-
zone, sø- eller å-beskyttelseslinje, kirkebyggelinje, skovbyggelinje, klitfredningslin-
je, strandbeskyttelseslinje eller fortidsmindebeskyttelseslinje.  

Som følge af vurderingen af projektet som et anlæg af industriel karakter i afsnit 
3.2.4, skal projektet overholde skovbyggelinjens afstandskrav på 300 meter. Der 
er mere end 500 meter til nærmeste skovbyggelinje om Bøvling Plantage mod syd 
og afstandskravet er overholdt. 

3.2.4. Erhvervsmæssig nødvendighed 

Det søgte projekt udgør en bygningsmasse på cirka 6.200 m2 og to gyllebeholdere 
med samlet grundareal på cirka 2.040 m2. Ejendommens samlede bygningsmasse 
vil herefter udgøre cirka 13.200 m2. Produktionsarealet udvides til mere end det 
tredobbelte af det nuværende produktionsareal. 

Lemvig Kommune vurderer, at de projekterede stalde og gyllebeholdere udgør et 
meget stort landbrugsbyggeri med industriel karakter.  

Det søgte byggeri må herefter betegnes som bebyggelse, der ikke er erhvervs-
mæssigt nødvendigt for ejendommens drift, jævnfør husdyrlovbekendtgørelsens § 
34, stk. 3. 
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Lemvig Kommune skal herefter sikre, at det søgte byggeri ikke tilsidesætter de 
landskabelige værdier1. 

Den eksisterende bygningsmasse på ejendommen har i sig selv et betydeligt om-
fang. Landbrugsbygninger i varierende størrelser på samme ejendom er ikke 
usædvanligt, men udtrykker ofte det moderne landbrugs strukturudvikling med 
stadigt større produktionsenheder. 

Det søgte byggeri er trods sit omfang passet optimalt ind i det omgivende land-
skab. Samtidig bærer dette landskab stærkt præg af intensiv udnyttelse, jævnfør 
beskrivelse og vurdering i afsnit 3.2.1.  

Der er ikke særlige landskabelige interesser i området, og det søgte projekt er 
mod vest og syd godt afskærmet af den omgivende eksisterende beplantning og 
eksisterende bygninger.  

Der stilles vilkår om at bevare eksisterende beplantning og at etablere ny be-
plantning langs den østvendte facade af nybyggeriet, syd for anlægget og øst for 
projekterede gyllebeholdere, hvilket også vil skærme anlægget set fra nord og øst. 

Lemvig Kommune vurderer sammenfattende, at det søgte projekt har industriel 
karakter, men kan indpasses i det eksisterende landskab uden at udgøre en væ-
sentlig påvirkning af landskabet på vilkår om at opføre anlægget som ansøgt og 
om at bevare dele af eksisterende beplantning og etablere beplantning på nord-, 
øst og sydsiden af det projekterede byggeri. 

Samtidighed i byggeri 
Den erhvervsmæssige nødvendighed af de projekterede gyllebeholdere er knyttet 
til opførelsen af selve staldene på ejendommen. De nye gyllebeholdere vil uden 
staldanlægget ikke i sig selv være erhvervsmæssigt nødvendige, og der stilles der-
for vilkår om, at gyllebeholderne opføres samtidigt med de projekterede stalde.  

3.2.5. Kulturhistorie og fortidsminder 

Der er ikke særlige kulturhistoriske interesser knyttet til Bakkegård eller lokalom-
rådet.  

Den nærmeste oldtidshøj, som er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje, ligger 
cirka 500 meter SSØ for den projekterede udvidelse og indsigten til denne og øvri-
ge oldtidshøje i området forstyrres ikke af projektet. Der er registret flere oldtids-
fund i nærheden af Bakkegård, blandt andet flere nu udjævnede oldtidshøje.  

Information i forhold til Museumsloven og byggeprojekter kan findes via  

https://holstebro-museum.dk/Om-os/Landarkaeologi/Skal-du-grave-  

Det anbefales, at ansøger kontakter Holstebro Museum forud for opstart af byg-
geprojektet. 

Natur og Miljø vurderer, at projektet ikke afskærer indsigten til oldtidshøje eller 
andre særligt kulturhistoriske landskabselementer, såsom kirker, fredede bygnin-
ger, diger eller andre anlæg af historisk interesse. 

 

 

 

1 Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer, NoMO nr. 149, https://mfkn.naevneneshus.dk/  

https://holstebro-museum.dk/Om-os/Landarkaeologi/Skal-du-grave-
https://mfkn.naevneneshus.dk/


§ 16a-godkendelse – Solhøjvej 41, 7620 Lemvig 

 

Side 31 af 96 

3.2.6. Beplantning 

Lemvig Kommune stiller vilkår om, at den eksisterende beplantning på ejendom-
men bevares og vedligeholdes som vist på bilag 4. Vilkåret gælder ikke læhegnet 
øst for den eksisterende stald og syd for de projekterede stalde. Disse læhegn skal 
fjernes for at give plads til den projekterede stald. 

Beplantningen skal etableres og bevares, så det projekterede staldanlæg ikke ud-
gør en unødig landskabspåvirkning. 

3.2.7. Alternativer og 0-alternativet 

Ansøger beskriver de væsentligste overvejelser om alternativer og 0-alternativet i 
bilag 1 (bilagets side 11f). 

Projektet rummer i sig selv flere alternativer: det godkendes, at der kan vælges 
mellem en kombination af gyllekøling og luftrensning eller udelukkende luftrens-
ning til at opfylde BAT-kravet for ammoniak. Herved rummer projektet et væsent-
ligt alternativ i valg af teknologi. 

Der er søgt om to forskellige placeringer af nye gyllebeholdere; enten nord for og 
parallelt med den eksisterende gyllebeholder eller i en øst-vest gående retning 
nord om staldprojektet. Den nord-syd gående placering parallelt med eksisteren-
de beholder, friholder området nord for staldanlægget som et fremtidigt bygge-
felt, mens den øst-vest gående placering er med en tættere tilknytning til staldan-
lægget. 

Begge placeringer er vurderet og godkendes af Lemvig Kommune. 

I et overordnet planmæssigt perspektiv er et staldprojekt af industriel karakter 
netop på denne ejendom interessant, da ejendommen forventes at blive udpeget 
som et område for større husdyrbrug ved næstkommende revision af dette tema i 
kommuneplanen.  

 

  



§ 16a-godkendelse – Solhøjvej 41, 7620 Lemvig 

 

Side 32 af 96 

3.3. Dyrehold, staldanlæg og management 

Ansøger har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for det søgte projekt, som in-
deholder beskrivelse af staldanlæggets indretning og drift og de forventede på-
virkninger af miljøet. Rapporten ses i godkendelsens bilag.  

Det projekterede staldanlæg søges anvendt til produktion af slagtesvin.  

Staldanlægget rummer over 2.000 stipladser og der er herved tale om et IE-
husdyrbrug, omfattet af Husdyrbruglovens § 16a, stk. 2, punkt 2. 

Det samlede produktionsareal i ansøgt drift udgør 6.510 m². Staldsystemet i alle 

sektioner i den projekterede stald er delvist spaltegulv. Der er drænet gulv med 

spalter i de eksisterende stalde. 

 
Projektets teknologier til ammoniakreduktion 
 
Staldtype 
Ved den valgte gulvtype i de projekterede stalde udgør 25-49% af det samlede sti-
areal fast gulv.  

Ved ”fast gulv” forstås, at der ikke er gyllekumme under det faste gulv. Gylle-
kummerne har derfor et mindre overfladeareal end i en fulddrænet stald, og den 
mindre overflade bevirker en mindre ammoniakfordampning fra gyllen. 

  

Gyllekøling 
Gyllekøling udføres ved at støbe køleslanger ned i gyllekummernes overflade. Når 
gyllen afkøles, hæmmes de mikrobielle og kemiske processer, der frigiver lugt og 
ammoniak fra gyllen. Jo mere gyllen afkøles, jo mindre ammoniak bliver der frigi-
vet. Der er dog en grænse for, hvor kold gyllen må være, da den køligere gylle på-
virker staldens klima og dyreholdets velfærd. 

Gyllekøling er godkendt af Miljøstyrelsen og optaget på Teknologilisten, 
https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/  

Det fremgår af Teknologilistens godkendelsesvilkår, hvordan den ammoniakredu-
cerende effekt af kølingen beregnes. Lemvig Kommune vurderer, at den søgte re-
duktionseffekt på 5 % er opnåelig ved gyllekøling, da teknologien er godkendt til 
en reduktionseffekt på op til 30 %.  

Den konkrete effekt af gyllekølingen i det søgte projekt afhænger af varmepum-
pens størrelse, arealet af gyllekummer med køleslanger og anlæggets driftstimer.  

I det søgte projekt er gyllekølingsanlægget ikke endeligt dimensioneret.  

Der stilles derfor vilkår om, at den ammoniakreducerende effekt af det konkret 
projekterede gyllekølingsanlæg skal dokumenteres, inden staldanlægget tages i 
brug. Dokumentationen skal opfylde krav og anbefalinger i Miljøstyrelsens vejled-
ning om godkendelsesvilkår på Teknologilisten.  

 

Biologisk luftrensning 
Biologisk luftrensning udføres ved at lede en del af ventilationsluften fra staldene 
gennem et biologisk filter, der overrisles med vand. Mikroorganismerne i filteret 
opsamler de kvælstofholdige forbindelser og andre molekyler og partikler, der 

https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/
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bindes i vandet og nedbryder og omsætter dem. Ved denne biologiske proces 
omdannes ammoniak i luften til ammonium i filtervandet, som efterfølgende kan 
anvendes som kvælstofholdig gødning sammen med den almindelige husdyrgød-
ning.  

Biologisk luftrensning er godkendt af Miljøstyrelsen og optaget på Teknologilisten, 
https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/  

Det fremgår af Teknologilistens godkendelsesvilkår, at den ammoniakreducerende 
effekt af luftrensningen beregnes ved en dimensionerende ventilationsberegning, 
fx ved brug af programmet StaldVent. Lemvig Kommune vurderer, at den søgte 
reduktionseffekt på henholdsvis 42 % og 45 % er opnåelig ved biologisk luftrens-
ning, da teknologien er godkendt til en reduktionseffekt på op til 88 %.  

Den konkrete ammoniakreduktion ved luftrensning afhænger blandt andet af 
staldens opbygning og indretning, driftsherrens ventilationsstrategi og de lokale 
vejrforhold.  

I det søgte projekt er luftrensningsanlægget ikke endeligt dimensioneret.  

Der stilles derfor vilkår om, at den ammoniakreducerende effekt af det konkret 
projekterede luftrensningsanlæg skal dokumenteres, inden staldanlægget tages i 
brug. Dokumentationen skal opfylde krav og anbefalinger i Miljøstyrelsens vejled-
ning om godkendelsesvilkår på Teknologilisten.  

 

Fast overdækning af gyllebeholder 
Overdækning af gyllebeholder med telt er også optaget på Miljøstyrelsens Tekno-
logiliste og tilbageholder ifølge Teknologilisten dobbelt så meget ammoniak end 
naturligt flydelag. Den eksisterende gyllebeholder på 3.000 m3 er overdækket 
med telt og den ammoniakreducerende effekt herfra er indregnet i projektet. 

 

Miljøledelse 
IE-brug skal indføre og vedligeholde et miljøledelsessystem.  

Systemet skal indeholde en miljøpolitik, konkrete miljømål, handleplaner, løbende 
evaluering og dokumentation for husdyrbrugets miljøpræstation. Kommunen ud-
fører kontrol med husdyrbrugets miljøledelse ved miljøtilsyn.  

3.3.1. 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, indret-
ninger 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 ik-
ke har mulighed for gødningsafsætning, medregnes således ikke. 

Ansøger har oplyst staldanlæggets produktionsareal i ansøgningsmaterialet.  

Der stilles vilkår om det søgte produktionsareal, gulvtype og dyretypen, så forud-
sætningerne for den beregnede ammoniakemission fastholdes. 

 

https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/
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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.  

Kravet er beregnet i den digitale ansøgning, skema 215 797 til 9.650 kg N/år.  

Ammoniakemissionen for det søgte projekt er 9.583 kg N/år ved kombination af 
gyllekøling og luftrensning. Emissionen er 10 kg N/år lavere ved den alternative 
løsning, hvor der kun anvendes luftrensning.  

Det konstateres, at det samlede staldanlæg opfylder BAT for hvad angår ammoni-
akemission.  

Der er valgt delvist spaltegulv i alle staldsektioner i den projekterede stald og fast 
overdækning af den eksisterende gyllebeholder 3.000 m3 fastholdes som virke-
middel.  

De valgte renere teknologier fastholdes i afgørelsens vilkår, så der er valgfrihed til 
enten at etablere en kombination af luftrensning og gyllekøling eller udelukkende 
luftrensning.  

Miljøkonsekvensrapporten beskriver en række forhold om staldanlæggets drift og 
management: uddannelse af medarbejdere, egenkontrol af ressourceforbrug, 
rengøring, beredskabsplan og affaldshåndtering.  

Lemvig Kommune vurderer ud fra miljøkonsekvensrapportens beskrivelser, at det 
søgte projekt anvender den bedste tilgængelige teknik ved indretning og drift af 
staldanlægget. 
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3.4. Gener 

3.4.1. Lugt 

Lugtgeneafstandene til byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse og enkelt 
bolig er beregnet i den digitale ansøgning, skema 215 797.  

Landbrugsejendomme er ikke omfattet af Husdyrbruglovens lugtbeskyttelsesni-
veau. Oversigtskort med staldanlæg og omboende ses i bilag 5. 

 

Husdyrbrugloven indeholder lugtbeskyttelsesniveauer for tre områdetyper:  

• Byzone og sommerhusområde (5 OU/1 LE) 

• Samlet bebyggelse og lokalplanlagte områder til boliger, offentlige og re-
kreative formål, mv. (7 OU/3 LE) 

• Enkeltbeboelser i det åbne land (15 OU/10 LE) 

Landbrugsejendomme er ikke omfattet af Husdyrbruglovens lugtbeskyttelsesni-
veau.  

Adresserne Glarbjergvej 60, Solhøjvej 35, Glarbjergbækvej 5 og 6 og Glarbjergvej 
51 er alle registreret som landbrugsejendomme. Solhøjvej 60 er en ejendom uden 
beboelse og er heraf ikke omfattet af lugtbeskyttelsesniveauet. 

Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes i det digitale ansøgningssystem, 
https://husdyrgodkendelse.dk.  

Lugtemissionen fastsættes på baggrund af produktionsarealets størrelse, staldsy-
stemer og dyretyper. Lugtemissionen omregnes i ansøgningssystemet til geneaf-
stande for de tre områdetyper. Når geneafstandene er overholdt, vil lugtbeskyt-
telsesniveauet ved normale driftsforhold også være overholdt. 

Der beregnes geneafstande efter to modeller og den model, som giver den læng-
ste geneafstand, er gældende. 

Ved omregningen fra lugtemission til genafstand inddrages den konkrete belig-
genhed. For områdetyper, som har staldanlægget liggende i nordlig retning inden 
for vinkeludstrækningen 300˚ - 60˚ ud fra området, reduceres geneafstanden med 
5, 10 og 20 % for henholdsvis byzone/sommerhusområde, samlet bebyggel-
se/lokalplanlagt område og enkelt beboelse.  

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 lokalplanlagte områder i landzonen, samlede bebyggelser og 
enkelt beboelser mindre restriktivt og tillader, at der i perioder kan opleves 
mærkbar lugt fra staldanlæg.  

Der er dog et skærpet beskyttelsesniveau for samlede bebyggelser og lokalplan-
lagte områder i landzone med boligformål, offentlige eller rekreative formål, mv, 
som ofte kan være landsbysamfund med institutioner og større boligområder. 

 

Geneafstande til de enkelte områdetyper og de målte afstande for det søgte pro-
jekt fremgår af nedenstående tabel.  

https://husdyrgodkendelse.dk/
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Afstandskrav er vist for kombinationen af gyllekøling og luftrensning. Ved projek-
tet uden gyllekøling føres en større luftmængde gennem luftrenseren, hvilket 
medfører en større lugtreducerende effekt. Afstandskravet er derfor mindre ved 
ren luftrensning.  

Geneafstand og faktisk afstand måles fra staldanlæggets vægtede lugtcentrum og 
til nærmeste hushjørne for beboelser i landzone og til nærmeste punkt i byzone, 
sommerhusområde og lokalplanlagt område. 

  

Områdetype Afstandskrav Faktisk afstand 

Enkelt beboelse 

Fladhedevej 6 

 

642,4 meter 

 

1.064,1 meter 

Beboelse i samlet bebyggelse/lokalplanlagt område 

Fåre 

 

1.047,4 meter 

 

1.748,1 meter 

Byzone/sommerhusområde 

Ramme By 

 

1.484 meter 

 

2.706,6 meter 

 

Beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt til alle områdetyper med god margen.  

Lugtemissionsberegningerne i skema 215 797 er baseret på lugtemissionstal fra 
stalde, som forudsætter at der er gode staldhygiejniske forhold, herunder at der 
udføres jævnlig og effektiv rengøring af alle staldafsnit. 

Lemvig Kommune stiller derfor vilkår om, at hele ejendommen og dens omgivel-
ser skal renholdes, så lugtgener begrænses mest muligt. 

Vilkåret indebærer at stalde og ventilationsanlæg skal rengøres efter hvert hold. 

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

3.4.2. Støj 

Støjkilder er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, vedlagt i bilag 1, kortbilag 
med støjkilder ses i bilag 6.  

Den nærmeste beboelse (Glarbjergvej 60) ligger cirka 500 meter nord for staldan-
lægget. 

Under idealforhold falder støjniveauet til en fjerdedel, når afstanden til kilden 
fordobles.  

Ved idealforhold vil lydniveauet i en afstand af cirka 500 meter fra kilden, være 
reduceret med cirka 66 dB(A). 

For at overholde et krav om maksimalt 40 dB(A) i nattetimer bør støjkilder på an-
lægget i nattetimer således ikke overstige 106 dB(A).  

Bygninger, læhegn, mv. dæmper lydens spredning. Om muligt bør støjkilder der-
for placeres inden døre, og for eksempel ved foderblanding har det en støjdæm-
pende effekt at lukke ydre døre og porte til foderladen. 
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Støjkilder i bygninger kan udsende flere dB(A), uden at det medfører, at støjvilkå-
ret overskrides.  

Et udendørs støjbidrag på 106 dB(A) er en væsentligt større lydstyrke end de typi-
ske støjkilder på husdyrbrug: traktorstøj, støj fra dyreholdet ved fodring af grise, 
foderblæsere og ventilation. 

Støjvilkåret omfatter aktiviteter på husdyrbruget, men undtager transporter uden 
for ejendommen. Trafikstøj og støj fra markarbejde kan ikke reguleres i sager om 
godkendelse efter Husdyrbrugloven, men skal i stedet behandles særskilt efter 
Miljøbeskyttelseslovens generelle regler.  

Det bemærkes, at støjvilkåret skal overholdes hos alle omkringboende, også andre 
landbrugsejendomme, herunder den nærmeste naboejendom, Glarbjergvej 60. 

Støjvilkåret skal overholdes både i nabobeboelser og på udendørs opholdsarealer. 

Det forventes ud fra afstanden til naboer og de støjende aktiviteter på husdyrbru-
get, at den almindelige drift ikke vil give støjgener, som overskrider godkendel-
sens støjvilkår. 

3.4.3. Lys 

Staldanlæggets lyskilder er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. Der skal an-
vendes energieffektiv belysning på husdyrbruget, jævnfør § 47 i husdyrgodkendel-
sesbekendtgørelsen, se bilag 2. 

På grund af læhegn, eksisterende bygninger og afstanden til omboende, vurderes 
lys fra det projekterede staldanlæg ikke at udgøre en væsentlig gene for de om-
boende. 

3.4.4. Fluer og skadedyr 

Tiltag mod fluer og skadedyr er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten (bilag 1). 

Ved en almindelig forebyggende indsats, vurderes naboer ikke at blive berørt af 
fluer og skadedyr fra husdyrbruget. 

Godkendelsen indeholder vilkår om, at ejendommen skal renholdes for at fore-
bygge fluer og skadedyr. 

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at der er aftale med godkendt skade-
dyrsbekæmper. Dette indebærer jævnlige kontrolbesøg på ejendommen.  

Lemvig Kommune stiller vilkår om, at der udføres en effektiv flue- og skadedyrs-
bekæmpelse på ejendommen og det vurderes, at det sikres, at der udføres en til-
strækkelig og effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse på husdyrbruget. 

3.4.5. Støv 

Støvkilder er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten og på bilag 6. 

IE-husdyrbrug skal reducere støv fra staldanlæg, jævnfør husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsens § 48, se bilag 2. 

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. 
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3.4.6. Transport 

Transporter til og fra staldanlægget er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.  

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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3.5. Forurening 

3.5.1. Spildevand herunder regnvand 

Ansøger har beskrevet ejendommens håndtering af spildevand og tagvand i miljø-
konsekvensrapporten. Kort med afledningsforhold ses i bilag 7.  

 

Krav om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand 
Som følge af det projekterede nybyggeri, opstår der en forøget mængde overfla-
devand fra tagfladerne.  

Der skal derfor søges en særskilt tilladelse til udledning eller nedsivning af tag- 
og overfladevand efter Spildevandsbekendtgørelsens § 28.  

Der skal søges via www.bygogmiljoe.dk.  

Nærmere vejledning om udledningstilladelser fås hos Lemvig Kommune, 
https://www.lemvig.dk/Miljoe-og-vand/Tagvand-og-overfladevand.aspx.  

 

For at forebygge forurening som følge af utilsigtede spild stilles der vilkår om for-
bud mod oplag, anvendelse eller transport af foder, dyr, gødning, olie eller kemi-
kalier ved overfladeafløb. 

Der stilles desuden vilkår om, at afløb ikke må anvendes til bortskaffelse af nogen 
former for restvand eller vaskevand.  

Vilkår mod oplag og bortskaffelse af vaskevand og restvand omfatter alle overfla-
deafløb på husdyrbruget, som ikke fører til gyllesystem eller andre opsamlingsbe-
holdere. 

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. 

3.5.2. 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. 

Husdyrbrug med dyrehold skal som minimum have 6 måneders opbevaringskapa-
citet. Normalt vil der være behov for 9 måneders kapacitet på ejendommen med 
konventionel svineproduktion. 

Projektet indebærer, at der etableres to gyllebeholdere, hver med kapacitet på 4-
5.000 m3. Der er på ejendommen to gyllebeholdere med en samlet kapacitet på 
ca. 4.000 m3. Gyllekanalerne under staldene, inklusiv nye stalde vurderes at rum-
me yderligere kapacitet på yderligere cirka 2.000 m3. Den samlede opbevarings-
kapacitet er 14-16.000 m3 

Produktionskapaciteten på staldanlægget vurderes at være 30 - 35.000 slagtesvin 
pr. år. Der produceres cirka 0,55 m3 husdyrgødning for hvert produceret dyr. Det 

http://www.bygogmiljoe.dk/
https://www.lemvig.dk/Miljoe-og-vand/Tagvand-og-overfladevand.aspx
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medfører en husdyrgødningsmængde på op til 19.000 m3/år. Vand fra overbrus-
ning og vaskevand indgår i husdyrgødningsmængden. 

Ved fuld produktion og etablering af to gyllebeholdere rummer ejendommen en 
opbevaringskapacitet på 9-10 måneder.  

Det vurderes heraf, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved etablering af 
de to søgte gyllebeholdere, samt at etableringen er erhvervsmæssigt nødvendig. 

 

Foder og foderoplag 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46 stiller generelle fodringskrav, som har 
til hensigt at reducere de udskilte mængder kvælstof og fosfor fra dyreholdet. 

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 uddannel-
se 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. 

3.5.3. Affald 

Affaldsfraktioner fra husdyrbrugets daglige drift er beskrevet i miljøkonsekvens-
rapporten. 

Lemvig Kommune stiller vilkår om håndtering og opbevaring af affald på husdyr-
bruget. Vilkåret omfatter også oplag af farligt affald herunder eventuelle oplag af 
spildolie og pesticidrester i relation til markdrift.  

Vilkåret har til formål at sikre, at der ikke sker forurening som følge af uhensigts-
mæssig håndtering eller opbevaring af affald.  

Lemvig Kommune gennemgår i øvrigt husdyrbrugets affaldsproduktion og -
håndtering ved miljøtilsyn. 

Lemvig Kommune har udarbejdet en affaldsguide til erhverv: 

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

Husdyrbruget er til enhver tid forpligtet til at efterleve gældende affaldsregulati-
ver og Affaldsbekendtgørelsen, mv., også hvor disse generelle regler er skærpen-
de i forhold til godkendelsens vilkår.  

3.5.4. Råvarer og hjælpestoffer 

Der er ikke beskrevet oplag af farlige råvarer og hjælpestoffer på husdyrbruget i 
miljøkonsekvensrapporten. 

 

Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 og bilag I, 
del 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifi-
cering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.   

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:da:PDF  

https://www.lemvig.dk/miljoe-og-vand/affald
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:da:PDF
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Ved relevante stoffer forstås, at både karakteren og mængden skal indebære en 
risiko for jord- eller grundvandsforurening. Som eksempel på et stof, der kan an-
ses som »relevant og farligt«, kan nævnes trichlorethylen, som selv i små mæng-
der kan give anledning til væsentlig jord- eller grundvandsforurening. Eksempler 
på en ikke relevant mængde kan være opbevaring og anvendelse af meget be-
skedne mængder biocid inden døre og brug af rottegift uden døre. 

 

Miljøministeriets generelle vurdering i bemærkningerne til § 1, nr. 7 i lovforslag 
nr. 88 af 22. februar 2012 er, at svinebrug ikke vil være omfattet af kravet i IE-
direktivet om udarbejdelse af en basistilstandsrapport, da de ikke bruger, fremstil-
ler eller frigiver relevante farlige stoffer. Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæ-
stet denne vurdering i nævnsafgørelse NMK-10-00988, hvor nævnet udtaler: 

Det bemærkes i øvrigt, at der med ”relevante farlige stoffer” i godkendelsesbe-
kendtgørelsens § 142 menes stoffer, der er af en karakter og mængde, som kan in-
debære en risiko for jord- eller grundvandsforurening. Svinebrug er ikke omfattet 
af pligten til basistilstandsrapport, idet de ikke bruger, fremstiller eller frigiver re-
levante farlige stoffer. 

 

Husdyrgødning 

Koncentrationen af farlige stoffer i husdyrgødningen er så lille, at gødning ikke kan 
anses for at være et farligt stof i direktivets forstand. Opbevaring af husdyrgød-
ning kan dermed ikke udløse et krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport. 

 

Andre aktiviteter 

Bestemmelsens anvendelsesområde er begrænset til anvendelse, fremstilling eller 
frigivelse af farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen. Andre aktivite-
ter, der kan medføre en risiko for jord- eller grundvandsforurening udløser ikke 
krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport. En olietank med olie til brug for 
opvarmning af gårdens bygninger eller sprøjtegifte, der anvendes i planteproduk-
tionen, udløser således ikke et krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport. 

 

På ovenstående grundlag vurderer Lemvig Kommune, at husdyrbruget ikke er om-
fattet af reglerne om krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport.  

Hvis husdyrbruget ønsker at anvende, fremstille eller frigive farlige stoffer, forud-
sætter det, at der udarbejdes en basistilstandsrapport, som godkendes af Lemvig 
Kommune. 

Husdyrbruget vurderes ved de stillede vilkår at kunne drives uden risiko for foru-
rening af jord og grundvand. 

3.5.5. Driftsforstyrrelser eller uheld 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43 (se bilag 2) indeholder et generelt 
krav for IE-husdyrbrug om at oplære personale i relevant lovgivning, transport og 
udbringning af husdyrgødning, planlægning af aktiviteter, beredskabsplanlægning 

 

2 Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed 
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og -styring og reparation og vedligehold af udstyr. Oplæringsmateriale til persona-
let 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. 

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.  

3.5.6. 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 risi-
ko. 

På baggrund af risikovurderingen kan tilsynsmyndigheden gå i dialog med drifts-
herren og kontrollere, at de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af jord- 
og grundvandsforurening udføres rettidigt og om nødvendigt påbyde konkrete til-
tag. 
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3.6. Ammoniakpåvirkning af natur 

3.6.1. Beskyttet natur 

De herunder nævnte kategoriserede naturtyper er omfattet af særlige ammoni-
akdepositionskrav, jævnfør beskyttelsesniveauet i Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsens §§ 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 Solhøjvej 41, men hus-
dyrbruget vil også bidrage til ”skyen” af kvælstofholdige forbindelser i atmosfæ-
ren, der afsættes på naturarealer.  

Baggrundsbelastningen i området var i 2019 cirka 13,5 kg N/ha/år, jævnfør data 
fra arealinformation på miljøportalen: 
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution. 

 

Ammoniakberegninger 

Beregningen af ammoniakemission i ansøgningssystemet på 
https://husdyrgodkendelse.dk sker ud fra produktionsarealet, effekten af miljø-
teknologier, dyretyper 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 an-
søgningstidspunktet, den såkaldte ”8-årsdrift”. Lemvig Kommune har verificeret, 
at den oplyste 8-årsdrift i ansøgningen er korrekt. 

Beregningerne af ammoniakdeposition på omkringliggende natur giver de samme 
resultater, uanset teknologivalg i den projekterede stald. Bilag med beskyttet na-
tur, beregningspunkter og -resultater ses i bilag 8 og 9. 

 

Kategori 1 natur 

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

Det projekterede staldanlæg ligger cirka 4,7 km vest for de nærmeste kategori 1-
natur, henholdsvis overdrev og tidvis våd eng i Klosterheden (Natura 2000-
område 224). 

Den totale ammoniakdeposition på både overdrevet og engen fra det søgte pro-
jekt er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.  

 

Kategori 2 natur 

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

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://husdyrgodkendelse.dk/
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Staldanlægget ligger cirka 4,4 km vest for nærmeste kategori 2-naturområde, et 
overdrev i den sydlige udkant af Klosterheden ved Flynder Mølle. 

Den totale ammoniakdeposition fra husdyrbruget på overdrevet er beregnet til 
0,0 kg N/ha/år. 

 

Kategori 3 natur 

Kategori 3-natur er moser, heder, overdrev og ammoniakfølsomme skove som ik-
ke 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. 

Nærmeste kategori 3-natur er en mose cirka 620 meter nordvest for det projekte-
rede staldanlæg og et overdrev cirka 800 meter NNØ for det projekterede staldan-
læg. Der er mere end 1.000 meter til anden kategori 3-natur. Den højeste total- og 
merdeposition er beregnet for overdrevet; 0,6 kg N/ha/år (totaldeposition) og 0,4 
kg N/ha/år (merdeposition).  

 

Øvrig natur 

Det nærmeste registrerede naturområde, som er beskyttet efter Naturbeskyttel-
seslovens § 3, er en eng på cirka 1,200 m2, cirka 610 meter øst for det eksisteren-
de staldanlæg. Totaldepositionen på engen fra projektet er beregnet til 1,1 kg 
N/ha/år og merdepositionen 0,7 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/husdyrvejledning.default.aspx. 

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

Den højeste merdeposition på nærmeste kategori 3-natur fra husdyrbruget er 0,4 
kg N/ha/år fra husdyrbruget. Denne merdeposition vurderes ikke i sig selv at in-
debære risiko for en tilstandsændring.  

Merdepositionen på den nærmeste registrerede § 3-natur, engarealet mod øst, er 
0,7 kg N/ha/år. 

Det vurderes heraf, at ammoniakdepositionen fra staldanlægget ikke indebærer 
risiko for tilstandsændringer af natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 

3.6.2. 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 forskelli-
ge EU-lande er ansvarlige for, at de ikke tager skade af den menneskelige aktivitet 
i landet. 

https://oldwiki.mst.dk/husdyrvejledning.default.aspx
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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 Euro-
pa. 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. 

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 mere end 200 naturtyper og 700 arter af 
planter og dyr. Af dem findes cirka 60 naturtyper og mere end 100 arter i Dan-
mark. Ligeledes er arternes yngle- og rasteområder beskyttede. Beskyttelsen gæl-
der 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 4,5 km fra Natura 2000-område nr. 224 og cirka 4,7 km 
fra Natura 2000-område nr. 65.  

Der er ikke andre Natura 2000-områder inden for 9 km af staldanlægget.  

 

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. Trusler-
ne 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 al-
le gode betingelser for en fortsat tilstedeværelse i Klosterheden. 

 

Natura 2000 område nr. 65, Nissum Fjord 

Natura 2000 område nr. 65 Nissum Fjord består af Habitatområde nr. 58 og Fug-
lebeskyttelsesområde nr. 38. 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er i Lemvig Kommune hovedsageligt 
strandengene hele vejen rundt om fjorden samt nogle få sure overdrev syd for ud-
løbet af Bækmarksbro å. Truslerne for strandenge er uhensigtsmæssig hydrologi 
(udtørring), mindre saltpåvirkning, tilgroning som følge af for stor nærings-
stofpåvirkning 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. 
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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 

Det vurderes, at ammoniakdepositionen fra det søgte projekt ikke udgør en væ-
sentlig risiko for arterne på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder, idet to-
taldepositionen fra staldanlægget på de nærmeste ammoniakfølsomme arealer i 
Natura 2000-område (tidvis våd eng i Klosterheden) er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.  

Lemvig Kommune vurderer heraf, at ammoniakemissionen fra projektet ikke på-
virker udpegningsgrundlaget for 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 husdyrbrugsanlægget ikke giver anledning til forstyrrelser, støv, 
udledning eller anden påvirkning, der kan genere arterne på udpegningsgrundla-
get. 

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

Projektet vurderes derfor 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. 
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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. Overtræ-
delser kan straffes efter regler i Naturbeskyttelsesloven og Jagt- og Vildtforvalt-
ningsloven. Hvis en lodsejer har planer om at gennemføre en aktivitet, der kræver 
tilladelse, godkendelse eller lignende er det myndighedens ansvar at sikre, at de 
godkendte aktiviteter ikke vil skade yngle- eller rasteområder. 

 

Søgning på https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch viser, at der på sags-
behandlingstidspunktet ikke er registreret bilag IV-arter inden for 2 km fra stald-
anlægget.  

Følgende arter kan dog ikke afvises at have levested eller tage sporadisk ophold i 
området: 

Damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, bir-
kemus, odder, markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, stor vandsalamander, 
bæver og ulv. 

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

Arterne er gennemgået nedenfor: 

 

Flagermus 
Alle danske flagermus er listet som bilag IV-arter. 

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-

https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
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flagermus samles i ynglekolonier, hvor ungerne fødes fra omkring midten af juni 
og lidt ind i juli. 

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

Bøvling Plantage udbreder sig cirka 1 km syd for staldanlægget, og Kronhede Plan-
tage cirka 1,5 km mod øst. Det kan ikke afvises, at plantagerne huser en eller flere 
bestande af flagermus. 

 

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. 

Nærmeste potentielle levested for birkemusen er uforstyrrede enge langs Fåre-
mølle Å, cirka 750 meter øst for staldanlægget. 

 

Odder 
Odderen var i slutningen af 1950'erne udbredt i det meste af Danmark med und-
tagelse af bl.a. Bornholm, Samsø og Læsø. En undersøgelse i 1980 viste, at den 
danske bestand var gået drastisk tilbage og der blev iværksat en række forvalt-
ningsmæssige tiltag. Bestandsudviklingen har siden været positiv og odderen lever 
nu i store dele af Jylland. I 2007 fastslog DNA-analyser af prøver fra ekskremen-
terne, at der også stadig findes odder i Vestsjælland. 

Fra snudespids til halespids måler en voksen odder ca. 100-130 cm og vejer ca. 6-
11 kg (hanner), 5-8 kg (hunner).  

Som en tilpasning til livet i vand har odderen svømmehud mellem tæerne, og 
kroppen er lang og strømlinet. Både ører og næsebor kan lukkes, når dyret dykker, 
og pelsens gråbrune underuld er isolerende og vandskyende. 

Pelsens er på oversiden mørkebrun, lidt lysere på bugen, og på halsen og undersi-
den af hovedet kan pelsen være hvidgrå. 

Det flade hoved med de lange knurhår omkring snuden og den kraftige hals, der 
næsten går i ét med kroppen, er typiske kendetegn ved odderen. Men arten kan 
også kendes på den let affladede hale. 

Odderen lever især af fisk som aborre, ål, karpe og ålekvabber. Fisk i størrelsen 
10-15 cm foretrækkes. De foretrukne ål er dog en smule længere. Frøer kan også 
udgøre en del af føden, og indimellem tager odderen også små pattedyr, fugle og 
krebsdyr. 

Odderen lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand, salt- og fersk-
vand. Uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulmulig-
heder i form af vegetation, er oplagte levesteder. 
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Da odderen er nataktiv opholder den sig om dagen i en hule i brinken, under træ-
rødder eller under buske. 

Både hanner og hunner hævder territorium, men hannens er større end hunnens, 
og kan strække sig over mere end 10 kilometer vandløb. Kun i parringstiden fær-
des hannen og hunnen sammen. 

De fleste unger bliver født om sommeren eller i efteråret, selvom odderen kan fø-
de unger på alle tidspunkter af året. Et kuld på 2-3 unger fødes, når hunnen har 
været drægtig i ca. 60 dage. Ungerne er et år gamle før de kan klare sig selv. 

For at odderen yngler, skal der i dens territorium være skjul eller fristeder i form 
af rørskov, krat eller anden bevoksning. Der skal også være ringe menneskelig ak-
tivitet, det vil sige et minimum af færdsel, lystfiskeri og jagt. Findes der tilstrække-
lige skjul, er odderen mere tolerant overfor menneskelige forstyrrelser. 

Odderen er observeret i Fåremølle Å og findes i stort antal i Flynder Å-systemet i 
Klosterhede Plantage. 

 

Markfirben 
Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som 
jernbane- og vejstrækninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, 
strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Markfirbenet yngler på sol-
vendte skråninger, som er af altafgørende betydning for den. Ynglesuccesen er 
betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm, løs, veldrænet jord af gruset el-
ler sandet karakter. 

Det kan ikke afvises, at markfirbenet kan forefindes langs jernbanen øst for stald-
anlægget eller på grusveje og fredede diger i lokalområdet. Der er ikke potentielle 
leve- eller rasteområder i umiddelbar tilknytning til 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 
levesteder på land. En stor del af spidssnudet frøs yngle- og rasteområde, men 
langt fra alle, er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Ødelæggelse og forrin-
gelse af yngle- og rasteområder omfatter rydning, opfyldning til byggeri, belast-
ning med spildevand og fragmentering på grund af veje. 

Spidssnudet frø har potentielt yngle- og levested i våde områder langs Fåremølle 
Å. 

 

Strandtudse 

Strandtudsens yngle- og rasteområde vil ofte være vandhuller, enge og stranden-
ge, 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.  
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Hvad angår vandstand kan 5-10 cm til eller fra, være afgørende for, at vandsam-
lingen 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. 

Mose- og engområderne langs Fåremølle Å er potentielle levesteder for strand-
tudsen. 

 

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.  

Der er mere end 500 meter til nærmeste vandhul. Stor vandsalamander har ikke 
potentielle yngle- og levesteder i umiddelbar nærhed af staldanlægget. 

 

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 1999. 

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 væsent-
ligste trussel mod bævere er gentagen fjernelse af bæverbo i hele vandløbssyste-
met. 

Bæveren findes i Flynder Å-systemet i Klosterheden og kan via Nissum Fjord søge 
opstrøms Fåremølle Å. 

 

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. 
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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 
som mus, harer og fugle. De kan desuden leve af ådsler og af husdyr som får og 
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 i de uforstyrrede plantager 
omkring husdyrbruget. Den væsentligste trussel mod ulve er menneskelige for-
styrrelser. 

 

Andre dyre- og plantearter 

Lemvig Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr om-
fattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister inden for 
500 meter af husdyrbruget. Butsnudet frø er registreret i et vandhul cirka 1 km fra 
det projekterede anlæg.  

 

Lemvig Kommunes vurdering 

Projektet medfører ikke tilstandsændringer i skovbevoksninger, andre potentielle 
sommer- eller vinterkvarterer, eller at påvirke fødegrundlaget for flagermus. Pro-
jektet vurderes således ikke at udgøre en risiko for at forringe fødegrundlag, leve- 
eller rastesteder for flagermus. 

Det søgte projekt indebærer ikke ændringer eller væsentlige påvirkninger af bir-
kemusens potentielle leveområder. Projektet vurderes derfor ikke at udgøre en ri-
siko for birkemusen. 

Projektet inddrager ikke arealer, der er egnede som yngle- og rasteområder for 
markfirben og det vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for arten. 

Det vurderes, at odderen, bæveren og ulven ikke 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 er egnede som yngle- og rasteområder for strand-
tudsen, spidssnudet frø eller stor vandsalamander og det vurderes derfor, at der 
ikke vil være negative konsekvenser for arten. Bestanden af butsnudet frø i et 
vandhul cirka 1 km fra husdyrbruget vurderes på samme baggrund ikke at blive 
påvirket af projektet. 

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 
arter, områderne er udpeget for, jævnfør Bekendtgørelse om udpegning og admi-
nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter nr. 1595 af 6. december 2018.
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3D projektskitse, udarbejdet af Gråkjær. 
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Beplantningsplan. Eksisterende læhegn skal bevares og vedligeholdes. Læhegn øst for eksisterende stald og syd for projekterede stalde må dog fjernes for at 
skabe plads til byggeprojektet. Der skal etableres ny beplantning nord for den østligt projekterede gyllebeholder, øst om projekterede stalde mod Glarbjerg-
vej og jernbanen og syd for de projekterede stalde mod Glarbjergvej. Ved alternativ placering af gyllebeholdere, hvor begge placeres nord for eksisterende 
beholder, kan beplantningen mod nord etableres ind til 5 meter fra de nordlige gavle af de projekterede stalde.  
Beplantningen langs Glarbjergvej mod øst kan udføres som en kileformet beplantning, eventuelt en delvis beplantning, som bryder den lange facade mod 
øst. Beplantningen mod syd kan ligeledes udføres som en delvis beplantning, der bryder indsigten til de to sydvendte staldgavle.
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Kortudsnit fra https://husdyrgodkendelse.dk, skema 215 797. Kortet viser nærmeste omboende. Kun Fladhedevej 6 mod vest er en enkeltbeboelse. Ejen-
domme mod nord, øst og syd er landbrugsejendomme eller bygninger uden beboelse.

https://husdyrgodkendelse.dk/
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Kortudsnit fra https://husdyrgodkendelse.dk, skema 215 797. Ammoniakberegningspunkter og beregningsresultater for nærmeste kategori 3-natur. Resultat 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. § 3-beskyttet natur er markeret med skraveringer, beskyttede vandløb med blå stiplet linje. Fortidsmindebeskyttelseslin-
jer er markeret med cirkler og beskyttede sten- og jorddiger med orange linjer. Nærmeste enkeltbeboelser uden landbrugspligt er markeret. Solhøjvej 60 er dog ikke en beboelse.

https://husdyrgodkendelse.dk/
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Kortudsnit fra https://husdyrgodkendelse.dk, skema 215 797. Ammoniakberegningspunkter og beregningsresultater for nærmeste 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. Kategori 1- og 2-natur er markeret med div. skraveringer. På kortet er beskyttede vandløb, enkeltbeboelser, 
samlet bebyggelse/lokalplanlagte områder og byzone også markeret. 

 

https://husdyrgodkendelse.dk/

