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1

Indledning

Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for udbringningsarealer som bliver
drevet af Ødemarks- og Saltø Godser v. Lars Kronshage, Ødemarksvej 1A (CVR. nr. 18584395) i
Sorø Kommune. Udbringningsarealerne er beliggende i henholdsvis Sorø, Slagelse og Næstved
Kommune. Vilkårene sikrer, at udbringningen af husdyrgødning kan ske uden at påvirke miljøet
væsentligt.
Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder
befolkning, flora og fauna, vandmiljø, og kulturhistorie samt ressourceforbrug.
Da der er tale om en § 16 godkendelse af udbringningsarealer, omfatter ansøgningen og denne
godkendelse ikke oplysninger om bygninger og anlæg.
Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Næstved Kommune, da mere end 50 % af
udbringningsarealet er beliggende i Næstved Kommune. Jævnfør Bekendtgørelse nr. 294 af 31.
marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug § 4 stk. 3 skal ansøgningen
fremsendes til den kommune, hvor den største del af de samlede udbringningsarealer er
beliggende.
I forbindelse med udarbejdelse af udkastet til miljøgodkendelse, har Næstved Kommune
vurderet det ansøgte projekt, herunder hørt Sorø og Slagelse Kommuner. De tre kommuners
vurderinger fremgår af bilag 1, 2 og 3
Grundlaget for vurderingerne og de stillede vilkår er:


Ansøgning om miljøgodkendelse nr. 22484 indkommet den 10.02.2011. Den er siden blevet
ændret og tilpasset. Den endelige version, version 7 af ansøgningen og tilhørende bilag,
forelå den 18.10.2012 og danner grundlag for godkendelsen.



Supplerende oplysninger fra løbende korrespondance ved mail og breve mellem ansøgers
miljørådgivning v. Max Jacobsen, og miljøsagsbehandler i Natur & Landbrug, Center for
Natur og Miljø, Næstved Kommune.

Vilkårene for udbringningsarealerne er udarbejdet og/eller stillet af den kommune, hvori
arealerne er beliggende. Dog omfatter de af Næstved Kommune stillede vilkår, hvor det er
nødvendigt, alle de ansøgte udspredningsarealer drevet af bedriften Ødemark og Saltø Godser.
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Ansøgning

Næstved Kommune har d. 10.02.2011 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af bedriftens
(CVR-nr.: 18584395) arealer via www.husdyrgodkendelse.dk. Endelig version af ansøgningen
inkl. bilag (version nr. 7) forelå den 18.10.2012.
Baggrunden for ansøgningen er, at ejeren af bedriften Ødemark og Saltø Godser, Ødemarksvej
1 A, 4190 Munke Bjergby, Lars Kronshage ønsker at modtage husdyrgødning fra en
godkendelsespligtig ejendom (APM Danmark A/S). Herudover indgår der i ansøgningen ønske
om modtagelse af spildevandsslam. Ansøgers udbringningsarealer skal godkendes efter § 16 i
Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesloven), pga.
de ønskes anvendt til udbringning af husdyrgødning og en del af udbringningsarealerne ligger i
en nitratklasse.

Resume
Udbringningsarealet udgøres af i alt 917,5 ha, jf. kort 1 og kort 2. Arealerne er ansøgt anvendt
til udbringning af 446 DE husdyrgødning i form af dybstrøelse. I ansøgningen har ansøger
endvidere oplyst, at der udbringes cirka 245 tons spildevandsslam svarende til 11.100 kg N/år
og 9.720 kg P/år.1
Det generelle krav til beskyttelse af overfladevande overholdes uden anvendelse af virkemidler,
når alle de ansøgte arealer i Sorø, Slagelse og Næstved Kommune og den ansøgte mængde
husdyrgødning og spildevandsslam vurderes samlet.
Tilførslen af spildevandslam er imidlertid reguleret af Slambekendtgørelsen og de muligheder og
restriktioner den sætter for udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord. Der vil som følge
heraf kunne opstå situationer, hvor den ansøgte mængde husdyrgødning i et planår (1/8-31/7)
alene eller stort set alene udbringes på de 581,5 ha. beliggende i Næstved Kommune, som alle
er nitratklasse 3 arealer. Herved vil de generelle krav for nitratudvaskning til overfladevand
overskrides. Det er der vurderet på i afsnittet om udvaskning af nitrat til overfladevand i bilag 1
og der er stillet vilkår.

1

Udbringningen af spildevandsslam er reguleret af Slambekendtgørelsen, bek. nr. 1650 af 13. december 2006 om
anvendelse af affald til jordbrugsformål, dog indgår fosforandelen i det tilførte spildevandsslammet i denne
miljøgodkendelse i den samlede beregning for fosfor-påvirkningen af overfladevand.
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Kort 1. Placering af udbringningsarealerne beliggende i Sorø og Slagelse Kommuner.

6

Kort 2. Placering af udbringningsarealerne beliggende i Næstved Kommune.
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Afgørelse

Næstved Kommune godkender på vilkår bedriftens arealer jf. § 16 i Lovbekendtgørelse om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lovbekendtgørelse nr. 1489 af 04/12/2009).
Kommunens godkendelse gælder for de konkrete arealer angivet i ansøgningen og som er
beskrevet og vurderet i bilagene 1 (Næstved kommune), 2 (Slagelse Kommune) og 3 (Sorø
Kommune).
Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse mv. af
husdyrbrug. Tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks.
Museumsloven og Naturbeskyttelsesloven skal indhentes særskilt.

Vilkår for afgørelsen
På baggrund af ansøgning og kommunens vurdering og høringssvar fra nabokommunerne,
Slagelse og Sorø meddeler Næstved Kommune godkendelse på følgende vilkår:
Generelle forhold
1.

Godkendelsen omfatter udbringningsarealerne drevet af bedriften Ødemark og Saltø
Godser med adresse på Ødemarksvej 1 A, 4190 Munke Bjergby tilknyttet CVR-nr.
18584395, i alt 917,5 ha. (Se kort 1 og 2 for arealernes placering.)
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2.

Arealerne skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er beskrevet i
miljøgodkendelsen, det tilhørende ansøgningsskema, indsendte supplerende bilag og
oplysninger og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.

3.

Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på bedriften.
De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med
den pågældende del af driften.

Information om ændringer på virksomheden
4.

Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til
kommunerne Næstved, Slagelse og Sorø.

Arealer
5.

Der må maksimalt udbringes husdyrgødning i form af kalkundybstrøelse på bedriftens
arealer svarende til maksimalt 446 DE. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation
herfor for de seneste fem år, fx i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber.

6.

Kalkundybstrøelsen kan indenfor rammerne af miljøgodkendelsen udskiftes med op til
446 DE dybstrøelse fra kvæg. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation for hvilken
type dybstrøelse, der er udbragt de seneste fem år, fx i form af kopier af de indsendte
gødningsregnskaber.

7.

Der må ikke udbringes andre typer af husdyrgødning eller organisk gødning, end det
angivet i vilkårene 5, 6, 11 og 12.

8.

Udbringes der i et planår(1/8-31/7) mere end 405 DE (og maksimalt 446 DE) på
arealerne i afvandingsoplandet til Karrebæk Fjord, skal det overfor Næstved Kommune
kunne dokumenteres, at der er anvendt virkemidler i form af ekstra efterafgrøder på
arealerne i oplandet til Karrebæk Fjord, så det generelle krav (0,7 DE/ha./år) er
overholdt i oplandet.

9.

Der skal etableres eller bevares en 2 meter dyrknings- og udspredningsfri bræmme
omkring alle § 3 vandhuller, som grænser op til udspredningsarealerne i Næstved
kommune. Bræmmen skal udmåles fra øvre vandhulsbrink.

10. Der skal som minimum etableres en 2 meter dyrknings- og udspredningsfri bræmme
omkring alt øvrig § 3 natur, som grænser op til udspredningsarealerne i Næstved
kommune.
Fosfor
11. Samlet for alle ansøgte udspredningsarealer må der i form af spildevandsslam højst
udbringes 9.720 kg P pr. planår (1/8-31/7). Ved tilsyn skal der foreligge
dokumentation herfor, for de seneste 5 år fx i form af kopier af de indsendte
gødningsregnskaber og slamkontrakter.
12. Der må samlet for alle de ansøgte udspredningsarealer i form af dybstrøelse maksimalt
tilføres 17.670 kg P pr. planår (1/8-31/7). Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation
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herfor for de seneste fem år, fx i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber og
kontrakter for modtagelse af dybstrøelse.

Markstakke
13. På de arealer, som grænser direkte op til de ammoniakfølsomme skove Østerskov,
Kildeskov, Svineskov og Nordruplund skov skal markstakke placeres i en afstand på
300 m. De zoner hvori markstakke ikke må placeres fremgår af to kort, som kan ses i
bilag 2, Udbringningsarealer i Slagelse Kommune.

Egenkontrol
14. Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises
tilsynsmyndigheden:
 Mark- og gødningsregnskab min. 5 år tilbage.
 Dokumentation for modtaget husdyrgødning (mængde, type og leverandør).
 Slamkontrakter for modtaget slam min. 5 år tilbage
 Placering af markstakke skal kunne dokumenteres min. 5 år tilbage, på et
kort.
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Offentliggørelse, ikrafttrædelse og klagevejledning

Godkendelsen er meddelt ved annoncering på siderne Nyt fra Næstved i Næstved Bladet, som er
omdelt den 30.-31. oktober i Sorø Avis, som er omdelt den 30.-31. oktober og i Søndagsavisen,
som er omdelt den 26.-27. oktober. Desuden er den annonceret på Næstved Kommunes
hjemmeside: www.naestved.dk/husdyrgodkendelser. Den er endvidere fremsendt til Slagelse
Kommune og Sorø Kommune med mulighed for, at de kan ligge den på deres hjemmeside.
Godkendelsen træder i kraft ved annonceringen den 26. oktober 2012
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens
annoncering, dvs. fra den 31. oktober 2012, som er sidste omdelingsdag i uge 44 for
ovennævnte aviser. Klagerfristen er således den 28. november 2012 ved kontortidsophør kl.
15.30.
Klageberettiget er dig, som ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i
sagen samt miljøministeren og visse landsdækkende organisationer, jf. § 84 – 87, Lov om
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. En klage skal sendes til Næstved Kommune,
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, att. Natur & Miljø som derefter videresender klagen med
sagens akter til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal så vidt muligt indsendes elektronisk til
landbrug@naestved.dk.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der bliver
indbetalt et gebyr på 500 kr.
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Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra Næstved Kommune. Opkrævningen fra Natur- og Miljøklagenævnet skal
benyttes ved indbetalingen af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke Check eller
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage,
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside.
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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) Der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/ellerførsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller
2) Klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.
Domstolsprøvelse
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90 i Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse mv. af
husdyrbrug.
Opsættende virkning
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte
miljøgodkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81,
Lovbekendtgørelse om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug,
Inddragelse af offentligheden
Næstved Kommune vurderer, at det ansøgte forhold er af underordnet betydning for naboerne,
og derfor er der ikke gennemført høring af naboer, jf. husdyrlovens § 56 stk. 2.
Høring af udkastet til godkendelsen
Udkastet har været sendt i partshøring hos:
Ansøger: Ødemark Gods v. Lars Kronshage, Ødemarksvej 3, 4190 Munke Bjergby
Bortforpagtere, som ejere af udbringningsarealer:
Mogens Alex Poulsen, Nordrupvej 61, Slagelse
Carsten Gerding, Munke Bjergbyvej 9, Munke Bjergby¨
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-

Mogens Juel Jørgsen Hallelevej 19, Slagelse
Carl-Christian Plessen, Saltøvej 59, 4700 Næstved

Der er i forbindelse med høringen indkommet bidrag til udkastet fra Carsten Gerding, Munke
Bjergby, som til ansøger bortforpagter 24,3 ha. Carsten Gerding oplyser, at der jævnfør
forpagtningskontrakten ikke må udbringes spildevandsslam på arealet, som han ejer og
bortforpagter. Dette er indarbejdet i godkendelsen.
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Godkendelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering

Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år,
bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år, jf.
husdyrgodkendelsesloven § 33.
Miljøstyrelsen har tidligere udtalt, at en § 16 godkendelse kan betragtes som fuldt udnyttet, hvis
der modtages mindst halvdelen af den tilladte mængde.
Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Indtil der er forløbet 8 år efter
meddelelsen af miljøgodkendelse, kan kommunen kun i meget særlige tilfælde meddele påbud
eller forbud i henhold til § 39 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.
Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal jf. § 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv.
af husdyrbrug (på godkendelsestidspunktet bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009)
regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første revurdering skal dog
foretages senest 8 år efter meddelelsen. Denne godkendelse skal første gang tages op til
revurdering den 26.10.2020.

Orientering
Hvis der foretages ændringer i udspredningsarealet skal det forinden anmeldes til kommunen
jævnfør § 15 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (på
godkendelsestidspunktet bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009). Ændringer i kommende
planperiode skal anmeldes til kommunen, senest 1. august. Kommunen vurderer herefter,
hvorvidt de nye arealer er mere sårbare, end de arealer de skal erstatte og kommunens
tilkendegivelse gives inden 1. oktober. Hvis kommunen ikke kan acceptere de nye arealer kan
anmeldelsen enten trækkes tilbage, eller der kan fremsendes en ny. En ny anmeldelse skal i
givet fald være kommunen i hænde senest 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser imod de
nye arealer meddeles det inden 31. december.
Udover vilkårene i denne godkendelse skal ejendommen overholde kravene i den til en hver tid
gældende lovgivning, herunder husdyrgødningsbekendtgørelse p.t. bekendtgørelse nr. 764 af
28.06.2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Bedriftens skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom
disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.
Ved akut forurening skal alarmcentralen straks kontaktes på 112.
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Udarbejdelsen af denne godkendelse er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for
godkendelse og tilsyn. Taksten og timebetaling er fastsat af miljøministeriet.
Med venlig hilsen
Dorte E. Nielsen
Center for Miljø og Natur
Bilag:
1. Beskrivelse og vurdering af arealer i Næstved Kommune
2. Beskrivelse og vurdering af arealer i Slagelse Kommune
3. Beskrivelse og vurdering af arealer i Sorø Kommune

Kopimodtagere af endelig afgørelse:
Ansøger
- Ødemark Gods v. ejer Lars Kronshage
- Konsulent Max Jakobsen, Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo
Bortforpagtere:
-

Mogens Alex Poulsen, Nordrupvej 61, Slagelse
Carsten Gerding, Munke Bjergbyvej 9, Munke Bjergby¨
Mogens Juel Jørgsen Hallelevej 19, Slagelse
Carl-Christian Plessen, Saltøvej 59, 4700 Næstved

Myndigheder og organisationer:
- Miljøministeriet, Naturstyrelsen Storstrøm., Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F.
sto@nst.dk og nst@nst.dk
- Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 7,2, 4180 Sorø, via e-mail:
sjl@sst.dk
- NaturErhvervstyrelsen, Nyrupsgade 30, 1780 København V.
miljoerhverv@naturerhverv.dk
- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, via
email: mail@fiskeriforening.dk.
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732
Hovedgård, via email: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, via email:
lbt@sportsfiskerforbundet.dk og cskotte@cas.org
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for
SydvestSjælland, att. Hans Vallentin Stoltz, Orionvej 4, 4200 Slagelse, via mail:
sydvest@friluftsraadet.dk.
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, via
e-mail: ae@aeraadet.dk.
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, via email:
fbr@fbr.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V., natur@dof.dk og
naestved@dof.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via email:
husdyr@ecocouncil.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø og
Danmarks Naturfredningsforening, Næstved Afdeling, via email: dn@dn.dk og
naestved@dn.dk, Slagelse Afdeling via email: slagelse@dn.dk og Sorø Afdeling via
email: parnasvej36@gmail.com.
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Bilag 1, 2 og 3
Beskrivelse og vurdering af arealer
for udbringning af husdyrgødning på Ødemark
og Saltø Godser, Ødemarksvej 1a, 4190 Munke
Bjergby

Bilag 1 - Næstved Kommune
Bilag 2 - Slagelse Kommune
Bilag 3 - Sorø Kommune
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Bilag 1
Beskrivelse og vurdering af
udbringningsarealerne beliggende i
Næstved Kommune
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6

Bilag 1, arealerne i Næstved Kommune - indledning

Næstved Kommune har i henhold § 19 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug vurderet
projektets mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne.
Der ansøges om udbringning af husdyrgødning svarende til 446 DE og desuden cirka 245 tons
spildevandsslam svarende til 11.100 kg N/år og 9.720 kg P/år på et samlet areal på 917,5 ha.
Det svarer jævnfør beregningerne i Husdyrodkendelse.dk til et reelt gødningstryk fra
husdyrgødningen på 0,49 DE/ha/år, når arealerne i Næstved, Slagelse og Sorø Kommune ses
samlet.
Ifølge ansøgningen produceres der ikke gødning på ejendommen, og der afsættes ikke noget af
det modtagne husdyrgødning og spildevandsslam.
Kommunen har på grundlag af ansøgningen og miljøredegørelsen foretaget en vurdering af
udbringningsarealerne. Disse vurderinger ligger til grund for, at der er indsat konkrete vilkår i
selve godkendelsen.

Arealernes beliggenhed
Udbringningsarealerne i Næstved Kommune udgør 581,5 ha og er langt overvejende beliggende
mellem Saltø Skov i øst og Lungen-Rappenborg Skov i vest. Arealernes beliggenhed fremgår af
Kort 1.
De resterende 336 ha er beliggende i Sorø og Slagelse kommuner, se kort 1 i Miljøgodkendelsen.

Kort 1. Placeringen af den del af udbringningsarealerne, som er beliggende i Næstved Kommune.
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Dette notat omhandler alene arealerne i Næstved Kommune, dog omfatter de stillede vilkår,
hvor det er nødvendigt, alle de ansøgte udspredningsarealer drevet af bedriften Ødemark og
Saltø Godser.

Godkendte arealer beliggende i Næstved Kommune
Alle godkendte udbringningsarealer beliggende i Næstved Kommune er forpagtet af Saltø Gods
og fremgår af Kort 2.

Kort 2. Placeringen af udbringningsarealerne. Beskyttede naturtyper (§ 3) er vist med rød signatur og beskyttede
§ 3-vandløb (Saltø Å med tilløb) med turkis.

Markdata
Udbringningsarealernes placering i nitrat- og fosfor-klasser fremgår af nedenstående Tabel 1.
Den overvejende del af udbringningsarealerne, den del er beliggende i nitratklasse N3, det er
den del af udbringningsarealerne, som er beliggende i Næstved kommune. Næsten hele
udbringningsarealet er beliggende i fosforklasse P0, en mindre del af arealet i Næstved
Kommune er beliggende i henholdsvis fosforklasse 1 og 2 og en meget lille del i fosforklasse 3.
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Klasse
Areal
(Ha)

Total

N0

N1

N2

N3

917,5

335,9

0,0

0,0

581,5

Grund
vand
0,0

P0

P1

P2

P3

899,5

5,1

12,8

0,1

Tabel 1. Udbringningsarealerne i Næstved, Slagelse og Sorø Kommuner og deres placering i N- og P-klasser jf.
ansøgningsskemaet

Gødningshåndtering
Der udbringes 446 DE kalkun-dybstrøelse fra APM Danmark A/S, og spildevandsslam fra Komtek
A/S.
I ansøgningen er oplyst, at de ansøgte udbringningsarealer, bortset fra 24,3 ha forpagtet fra
Carsten Gerding, Munke Bjergby udover husdyrgødning, får tilført spildevandsslam.
Der har tidligere været tilført spildevandsslam og husdyrgødning svarende til i alt 155 DE på
ansøgers samlede harmoniareal, men ikke nødvendigvis på arealerne i Næstved kommune.
Kalkun-dybstrøelse og det modtagne spildevandsslam, der er at betragte som fast gødning,
udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt
landmandskab, hvilket vil sige, at der tages hensyn til naboer, byområder osv.

Vurdering
Husdyrgodkendelseslovens § 16, som denne godkendelse meddeles efter, regulerer tilførsel af
husdyrgødning fra husdyrbrug godkendt efter Husdyrgodkendelseslovens paragraf 10, 11 eller
12. Alle arealer som drives under samme CVR.nr. skal oplyses i ansøgning, men kun de arealer
hvorpå der udbringes husdyrgødning kan indgå i belastningsberegningerne i det elektroniske
ansøgningssystem, Husdyrgodkendelse.dk.
Det er en forudsætning for arealgodkendelsen, at der ikke udbringes andre typer af organisk
gødning, end dem der indgår i ansøgningen om miljøgodkendelse. Der vil derfor blive sat vilkår
om dette.
Det kan generelt anbefales, så vidt det er muligt, at adskille anvendelsen af dystrøelse og
spildevandsslam /30/. I tilfælde hvor samme arealer anvendes til både dybstrøelse og affald i
samme planperiode skal der være opmærksomhed på at harmonibestemmelserne for tilførsel af
kvælstof og fosfor på markniveau ikke overskrides/30/.

Vilkår
På baggrund af ovenstående vurdering stilles der vilkår om:
- at der maksimalt må udbringes husdyrgødning i form af kalkundybstrøelse på bedriftens
arealer svarende til maksimalt 446. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de
seneste fem år, fx i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber.
- at kalkundybstrøelsen indenfor rammerne af miljøgodkendelsen kan udskiftes med op til 446
DE dybstrøelse fra kvæg. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation for hvilken type
dybstrøelse, der er udbragt de seneste fem år, fx i form af kopier af de indsendte
gødningsregnskaber.
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- at der må udbringes spildevandsslam svarende til maksimalt 9.720 kg P pr. planår (1/8-31/7).
Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de seneste fem år, i form af kopier af de
indsendte gødningsregnskaber og leveringskontrakter vedrørende slam.
- at der ikke må udbringes andre typer af husdyrgødning eller organisk gødning, end det der er
oplyst i ansøgningen, bortset fra dybstrøelse fra kvæg jævnfør ovenstående vilkår.

7

Påvirkning fra udbringningsarealer af sårbar natur og sårbare arter

Naturområder beskyttet af § 7 i Lov miljøgodkendelse af husdyrbrug mv.
Udbringningsarealerne er beliggende indenfor 4-5 km fra naturområder omfattet af § 7 i
husdyrgodkendelsesloven. Det drejer sig om overdrevene på Klinteby Klint (vest for) og
Ydernæs (øst for), se Kort 3.
Kommunen skal efter § 29 i husdyrgodkendelsesloven foretage en vurdering af, hvorvidt der er
naturområder, som ikke er tilstrækkeligt beskyttet efter de generelle beskyttelseskriterier. Er
det tilfældet, skal der efter § 11, stk. 2 ved fastsættelse af skærpende vilkår, anvendes kriterier
svarende til kriterierne for § 7-lokaliteter. De nærmeste naturområder af denne type, er
overdrev på Lindholm, overdrev ved Karrebæksminde Strand og på Enø. Overdrevene på
Lindholm ligger som det nærmeste 1,5 km sydøst for udbringningsarealerne.

Vurdering
Danmarks Miljøundersøgelser har vurderet, at der ved udbringning af flydende husdyrgødning i
værste tilfælde kan registreres en afdampning af kvælstof større end 1 kg N/ha/år i en afstand
af 20-30 meter fra udbringningsmarken /18 & 21/.
Det er Næstved kommunes vurdering, at afstanden til § 7-lokaliteterne er for stor til, at der vil
være nogen målbar påvirkning på naturindholdet. Der sættes ikke vilkår for udbringning af
husdyrgødning i forhold til § 7-lokaliteter.
Tilsvarende forhold gælder for de arealer, der af kommunen er registreret som særligt
værdifulde og kvælstof-følsomme. Og der vil efter § 29 i husdyrgodkendelsesloven ikke blive
fastsat skærpende vilkår.
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Kort 3. Udbringningsarealernes beliggenhed i forhold til § 7-lokaliteter (gule) og regionalt vigtige og kvælstoffølsomme
naturområder (orange), som kommunen vil give samme beskyttelse som § 7-lokaliteter.

Naturområder beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven og sårbare arter, herunder Bilag IVarter
En række habitatnaturtyper og § 3-arealer er sårbare over for nitrat- og fosforpåvirkninger.
Udvaskning af nitrat og afstrømning af fosfor fra udbringningsarealerne kan medføre væsentlige
miljøpåvirkninger af overfladevand (vandløb, søer og fjord- og kystvande) samt våde
terrestriske naturtyper som kilder, væld og kær. Tilstanden i naturarealer må ikke ændres uden
forudgående dispensation fra kommunen.
I Danmark findes der 80 dyre- og plantearter, der er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag IV
(kaldet bilag IV-arter) som særlig strengt beskyttede i deres naturlige udbredelsesområder
ifølge direktivets artikel 12. På eller nær udspredningsarealerne findes med stor sandsynlighed
Bilag IV-padderne Springfrø, Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander.
Især de § 3-naturområder og levesteder for Bilag IV-arter, der ligger lige op til
udbringningsarealer, vil være under direkte påvirkning. Der er d. 11. april, 9. maj og 17. maj
2011 foretaget besigtigelse af naturområder (vandhuller, enge, moser og skovbryn) nær
udbringningsarealer (Tabel 2). Endvidere er der i 2008 foretaget § 3-registrering af alle
naturområder i forbindelse med udbringningsarealerne.
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Vandløb
Derudover er udbringningsarealerne langs vandløb besigtiget for at konstatere, om der er
stærkt skrånende terræn mod vandløbene. Saltø Å og tilløb løber gennem arealerne og samlet
er der ca. 6 km § 3-beskyttet vandløb omgivet af udbringningsarealer eller beliggende langs
disse.
Der er ikke konstateret terrænhældninger langs vandløbene i en sådan grad, at der er fare for
direkte afstrømning af flydende husdyrgødning ned i vandløbene. Hældningen er intet sted mere
end 6 grader.
Ved udspredningsarealerne varierer afstanden fra dyrket agerjord til vandløbenes kronekant.
Ved naturlige vandløb og vandløb som i vandplanen efter miljømålsloven har miljømålet god
tilstand eller godt økologisk potentiale, skal der være en bræmme på 2 meter i henhold til
Vandløbslovens § 69. Med Lov om Randzoner, som trådte i kraft pr. 1. september 2012 er der
kommet nye regler om etablering af randzoner udenpå de 2 meter bræmmer, som er fastlagt i
vandløbsloven.

Vandhuller, moser og enge samt levesteder for Bilag IV-padder
Udbringningsarealerne er beliggende omkring eller op til et meget stort antal (godt 40)
vandhuller og søer samt enkelte mose- og engarealer. Flere af vandhullerne er habitatnaturtype
”Næringsrig sø med flydebladsvegetation” (typekode 3150). Dette er en meget bredt defineret
søtype, der inkluderer også eutrofierede vandhuller domineret af arter af Andemad. Ingen af de
registrerede vandhuller er næringsbegrænsede. Flere af de vandhuller, der ikke er beliggende
på andre naturområder (eng- eller mosearealer), dvs. på dyrket mark, er kun adskilt fra
agerjord/udbringningsarealer med kun smalle udyrkede bræmmer. Ikke sjældent er der mindre
end én meter fra dyrket jord til vandhullets stejle brinker (Foto 1).
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Marknr
41-0
41-0
41-0
42-0

Naturtype
Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul

Lokalitet Arter
20
22
23
25
Springfrø
Springfrø, Stor
26
vandsalamander
27
Springfrø
29
30
31

Potentielt levested
ikke levested
Springfrø, Stor vandsalamander
Springfrø, Stor vandsalamander
Stor vandsalamander

42-0

Vandhul

42-0
42-0
43-0
43-0
44-0,
45-2,
45-3

Vandhul
Vandhul
Vandhul
vandhul
Eng

38

44-3

Vandhul

32

45-0
45-0

Vandhul
Vandhul

41
42

45-0

Vandhul

43

45-0

Vandhul

44

45-0

Vandhul

46

45-0
45-2
45-2
47-0
48-0,490,66-0
48-0
48-0
49-0
49-0
49-0
49-0
50-0
50-0
50-0
50-0
51-1
54-0

Mose
Vandhul
Vandhul
Vandhul

47
39
40
28

Vandhul

10

Springfrø, Spidssnudet frø

21
24
11
13
14
15
16
17
18
19
1
3

Springfrø, Stor vandsalamander
Springfrø
ikke levested
Springfrø, Stor vandsalamander
Springfrø, Stor vandsalamander
ikke levested
Springfrø
ikke levested
ikke levested
Springfrø, Stor vandsalamander
Stor vandsalamander
Springfrø

55-0
55-0

Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul
Vandhul,
Eng, Mose
Vandhul
Vandhul

60-0

Vandhul

49

60-2

Vandhul

50

60-3

Vandhul

33

55-0

5

Spidssnudet frø
Stor
vandsalamander
Springfrø

Springfrø, Stor
vandsalamander

Spidssnudet frø

Springfrø, Stor
vandsalamander

7
8

60-3

Vandhul

34

60-3

Eng

35

Stor vandsalamander
ikke levested
ikke levested
Springfrø

Springfrø
Spidssnudet frø
Springfrø, Stor vandsalamander
Springfrø, Spidssnudet frø, Stor
vandsalamander
Springfrø, Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
næppe levested
næppe levested
Stor vandsalamander
Springfrø, Stor vandsalamander

Spidssnudet frø
ikke levested
ikke levested

Spidssnudet frø,
Stor
vandsalamander
Stor
vandsalamander

Springfrø
Spidssnudet frø

Springfrø, Stor
vandsalamander
næppe levested
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60-3
60-3

Eng
Vandhul

36
37

60-4

Vandhul

51

60-4

Vandhul

52

60-4

Vandhul

53

Springfrø
Spidssnudet frø,
Stor
vandsalamander

Spidssnudet frø
Spidssnudet frø

Springfrø, Stor vandsalamander
Springfrø, Stor
vandsalamander

Tabel 2. Registreret forekomst af Bilag IV-padder samt forekomst af potentielle levesteder for Bilag IV-padder i
vandhuller, der er beliggende på eller op til udbringningsarealer.

Foto 1. Typisk ynglevandhul for Springfrø i agerlandet omkring udbringningsarealerne. Vandhullets brinker er stejle, det
er kun delvist lysåbent og der dyrkes tæt på vandhullet.

De terrestriske naturområder består overvejende af engarealer mod Saltø Å grænsende til
udbringningsmarkerne 44-0, 45-2, 45-3 og 60-3. Hovedparten er tæt afgræsset og fremstår i
det tidlige forår med kortvegetationsdække og især nærmest åen våde (stedvist vanddækkede),
se Foto 2. Engene er i perioder velbesøgte rasteområder for svømme- og vadefugle.
Naturområderne er ved § 3-besigtigelsen i 2008 vurderet til at have moderat eller ringe
naturtilstand, hvilket kan skyldes tidligere mere intensiv drift. Der er ikke konstateret sjældne
eller bemærkelsesværdige arter. Engene rummer dog talrige arter, som er karakteristiske for
våde afgræssede enge med svag saltpåvirkning.
Udbringningsarealer grænser tillige mod vest på mindre strækning op til Saltø Skov og mod øst i
større udstrækning op til skoven Lungen og Rappenborg Skov. Skovene er overvejende løvskov
(stor andel af bøgeskov på muld) med indplantede nåletræskulturer. Skovebrynene rummer en
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række træer og buske karakteristiske for sydsjællandske skove (Benved, Hassel, Dunet
Gedeblad, Hvidtjørn, Navr) samt tilsvarende typiske urter (Hvid Anemone, Gul Anemone,
Hulrodet Lærkespore, Alm. Bingelurt, Enblomstret Flitteraks, Stor-Konval etc.)
Flere af naturområderne er konstateret at være aktuelt levested for Bilag IV-padder eller
vurderes til at være potentielt levested for en eller flere Bilag IV-padder (se Tabel 2).
Levestedet udgør enten ynglelokaliteter for arterne eller fourageringsområder, hvor voksne dyr
og forvandlede haletudser finder føde og skjul.

Foto 2. Tætgræssede engarealer mellem udbringningsarealer og Saltø Å (til venstre på fotoet). Terrænet er jævnt uden
hældning fra udbringningsarealerne.

I vurderingen af, hvorvidt et givent vandhul eller naturområde vurderes at være potentielt
levested for en eller flere Bilag IV-padder er inddraget en række levestedsparametre. Det drejer
sig primært om:
er vandhullet helt eller delvist lysåbent, dvs. kan vandet blive opvarmet
forekommer der lavvandede partier
er det massivt næringsbelastet (eutrofieret)
forekommer der (tegn på) andefodring eller udsætning af ænder eller fisk
er bilag IV-arten udbredt i området
er der raste-/forurageringsområder i nærheden
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indgår vandhullet i et netværk af levesteder, og er der mulighed for
vandring/spredning mellem disse
forekommer der levende hegn og naturarealer i øvrige omkring vandhullet

Springfrø er udbredt på Sydsjælland og specielt i områder nær løvskov. I skovrige områder med
mange vandhuller eller oversvømmelser kan den optræder endog meget talrigt. Springfrø
opholder sig i skov og beplantninger uden for yngletiden.
Stor Vandsalamander er almindelig i det sydøstlige Danmark i vandhuller og formodes at findes i
op mod halvdelen af vandhullerne i kommunen. Især i vandhuller med bedst vandkvalitet og
uden fisk vil sandsynligheden være størst. Arten opholder sig efter yngleperioden forsat lige
omkring vandhullet eller 2-300 meter derfra.
Spidssnudet Frø er ikke i samme grad som Springfrø knyttet til egentlige vandhuller, men
foretrækker i langt højere grad oversvømmede partier i moser og på enge (fladvand). Uden for
ynglesæsonen lever Spidssnudet Frø i enge, moser og udyrkede fugtige arealer. Det er en art,
der kræver høj naturkvalitet på såvel yngle- som rastelokaliteter, og det er givetvis forklaringen
på, at den ikke er registreret omkring udbringningsarealerne.
Udover nævnte Bilag IV-padder findes med stor sandsynlighed en række flagermus-arter i
området; disse er ligeledes på habitatdirektivets bilag IV. De almindeligste og mest sandsynlige
arter i Næstved Kommune er Vandflagermus, Brunflagermus, Langøret flagermus, Sydflagermus
og Dværgflagermus.

Vurdering
Ved godkendelse af projekter skal kommunen vurdere, om udbringning af husdyrgødning
beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for
Bilag IV arterne. Endvidere må der ikke ske negativ påvirkning af § 3-naturområder.
En del naturtyper og en række arter er meget følsomme overfor husdyrgødning. Især de
naturtyper og levesteder, der ligger lige op til udbringningsarealer, vil være under direkte påvirkning.
Det vurderes på baggrund af tilgængelig viden, at følgende forhold vil kunne påvirke
naturindholdet i § 3-arealer, bilag IV-padderne og deres yngle- og rasteområder negativt i
forbindelse med udbringning af husdyrgødning:

1. Naturområder kan forringes ved afdampning af ammoniak fra udbragt flydende
husdyrgødning. Det vurderes af Danmarks Miljøundersøgelser /20,23/, at der op til 2030 m fra et udbringningsareal sker en afdampning, som overstiger 1 kg N pr. ha.
Påvirkningen er så stor, at den generelle naturtilstand vil forringes, og paddernes
fouragerings- og opholdsarealer vil blive påvirket negativt. Hvis den flydende
husdyrgødning nedfældes, vurderes der ikke at ske en afdampning af ammoniak i en
størrelse, som vil medføre forringelse af naturområdet.
o

Der kan derfor blive stillet vilkår om nedfældning af flydende husdyrgødning op til
30 meter fra særligt beskyttede naturområder eller naturområder, der med stor
sandsynlighed er levested for bilag IV arter
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2. Ved udspredning af so-gylle sker der en ophobning af østrogener i arealerne omkring/på
naturområderne, som kan medføre til hormonforstyrrende misdannelser hos padderne
/24/25/26/27/28
Der kan derfor stilles vilkår om, at der ikke må udspredes so-gylle i en bræmme
op til 30 meter fra naturområder, der med stor sandsynlighed er levested for bilag
IV arter

3. Ved udbringning af flydende husdyrgødning kan der ske skade på padderne. Hovedparten af bilag IV-padderne vandrer meget koncentreret til vandhullerne og
oversvømmede moser og enge. Ligeledes vandrer mange padder væk fra vandhullet
umiddelbart efter æglægningen. Ved udbringning af flydende husdyrgødning er det
muligt, at det sker på et tidspunkt, hvor padderne vandrer til eller fra vandhuller og
andre ynglelokaliteter, og hvor der derfor er stor koncentration af padder umiddelbart
omkring ynglelokaliteterne. Ved udbringningen er der derfor mulighed for, at padder i
stort antal får direkte kontakt med gylle på deres hud, hvilket kan være dødeligt.
Der kan derfor stilles vilkår om en bræmme på 10 meter, hvor der ikke må
udbringes flydende husdyrgødning omkring naturområder, der med stor
sandsynlighed er levested for bilag IV arter

4. Ved udspredning og nedfældning af flydende husdyrgødning på meget våde eller meget
tørre lerjorde er mulighed for, at gyllen flyder ovenpå, da jorden allerede er helt mættet
eller har svært ved at suge væske til sig. Dette kan betyde en overfladeafstrømning af
gylle, som kan lede gylle ned i vandhullet eller ind på naturområdet. Det samme er
tilfældet, hvis der sker en for voldsom dosering ved nedfældningen, eller hvis der er
dyrket meget tæt på et naturområde. En tordenbyge umiddelbart efter nedfældning vil
ligeledes øge muligheden for overfladeafstrømning til naturområdet.
Etablering af bræmmer hvor der ikke må udbringes flydende husdyrgødning vil
mindske risikoen for overfladeafstrømning

5. Ved udbringning af flydende husdyrgødning på skrånende terræn kan der ske overfladeafstrømning til nærliggende naturområder /29
Der kan derfor blive stillet vilkår om bræmmer, hvor der kun må nedfældes
husdyrgødning eller vilkår om dyrkningsfri bræmmer, hvor terrænet er stærkt
skrånende ned mod beskyttede naturområder eller naturområder, der med stor
sandsynlighed er levested for bilag IV arter

6. Ved udbringning af gødning på marker lige op til § 3-naturområder (undtagen § 3
vandhuller) kan der afsættes gødning på naturområdet, hvilket kan medføre en
forringelse af kvaliteten af naturområdet.
Der kan derfor blive stillet vilkår om en 2 meter udspredningsfri bræmme omkring
§ 3 naturområder
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7. Der skal være 2 meter bræmmer omkring alle naturlige søer over 100 m², som ikke er
isolerede jf. vandløbslovens § 69. En ikke-isoleret sø er en sø med af- eller tilløb (også
dræn). Opfyldelse af vandløbsloven indgår i krydsoverensstemmelse ”KO-kontrol”.
Med Lov om Randzoner, som trådte i kraft pr. 1. september 2012 er der kommet nye
regler om etablering af randzoner udenpå de 2 meter bræmmer, som er fastlagt i
vandløbsloven.

8. Ved udbringning af gødning på marker lige op til § 3 vandhuller, kan der afsættes
gødning på naturområdet, hvilket kan medføre en forringelse af kvaliteten af vandhullet.
Tillige kan der også ske en forringelse af vandhullet ved en nedskridning af vandhullets
brink ved kørsel med landbrugsmaskiner helt op til brinken.
Der kan derfor blive stillet vilkår om en 2 meters dyrkningsfri bræmme omkring §
3 vandhuller, som ikke er omfattet af vandløbslovens § 69.

Projektet kan kun godkendes under forudsætning af, at tilstanden i beskyttede naturtyper ikke
forringes, og hvis der ikke sker en beskadigelse eller ødelæggelse herunder gradvis forringelse
af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter jf. Habitatbekendtgørelsens § 11 og
Naturbeskyttelseslovens § 29a.

Vurderingen af de enkelte naturelementer (§ 3-natur, § 3-vandløb og bilag IV-arter) beskrives
nedenfor.
Da der er tale om dybstrøelse eller slam (fast gødning), der udbringes på sort jord med
nedpløjning kort tid efter, er det kommunens vurdering, at en række forhold, der kan påvirke
naturen negativt, ikke er til stede eller effekten stærkt reduceret:
der kan ikke ske overfladisk afstrømning
ammoniakfordampningen er halveret og kortvarig
muligheden for at padder bliver påvirket gennem direkte fysisk kontakt med
husdyrgødningen, er stærkt nedsat
Vurderingen af de enkelte naturelementer (§ 3-natur, § 3-vandløb og Bilag IV-arter) bliver
således:
§ 3-natur og tålegrænser
Påvirkningen af tilstanden i § 3-natuområderne (vandhuller, moser og overdrev) kan vurderes
ved at undersøge om naturtypernes tålegrænser for kvælstof overskrides som følge af
påvirkning af udbragt husdyrgødning.
For ikke næringsbegrænsede vandhuller er der ikke fastsat nogen tålegrænse for kvælstof. For
moser og fersk eng er tålegrænsen 15-25 kg N/ha/år. /4/. Baggrundsbelastningen for Næstved
kommune er 13 kg N/ha/år /2/.
Dette indebærer, at der med en kortvarig og begrænset forøget ammoniakfordampning ikke
forventes en ændring i § 3-naturarealerne som følge af påvirkning af kvælstof ved afdampning
fra udbringningsarealerne.
§ 3 natur og risikoen for ændret tilstand via direkte tilførsel af kvælstof
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Der er risiko for, at der kan ske en direkte påvirkning af beskyttede vandhuller ved udspredning
af husdyrgødning og spildevandsslam, især da det ved tilsyn er konstateret, at der visse steder
stort set ikke er en bræmme rundt om vandhuller på udspredningsarealerne, se f.eks. foto 1.
Ved kørsel med landbrugsmaskiner op til et vandhuls brink, kan der desuden ske en
nedskridelse af jorden, således at vandhullet forringes.
For andre beskyttede naturområder som eks. eng kan der ligeledes ske en kvælstofpåvirkning af
naturområdet ved udbringning af gødning, således at botanikken ændres til mere
kvælstoftålende planter langs udbringningsarealerne.
Vandløbsloven er gældende for en række vandhuller. Alle naturlige søer over 100 m², som ikke
er isolerede, skal have en dyrkningsfri bræmme på 2 meter jf. Vandløbslovens § 69 om
bræmmer. En ikke-isoleret sø er en sø med af- eller tilløb, der krydser arealer med mere end
en ejer. Opfyldelse af vandløbsloven indgår i kommunens krydsoverensstemmelse ”KO-kontrol”,
og bræmmer omkring vandhuller vil blive kontrolleret i den forbindelse, eller ved øvrige tilsyn.
På den baggrund vurderes det, at der er behov for, at der stilles vilkår om etablering af 2 meter
dyrknings- og udspredningsfri bræmmer omkring § 3 vandhuller, der grænser op til et
udspredningsareal. Yderligere vil der blive stillet vilkår om etablering af en 2 meter
udbringningsfri bræmme omkring øvrig § 3 natur.
Vilkår:
- der skal som minimum, etableres eller bevares en 2 meter dyrknings- og udspredningsfri
bræmme omkring alle § 3 vandhuller, som grænser op til udspredningsarealerne, der ligger i
Næstved kommune. Bræmmen skal udmåles fra øvre vandhulsbrink.
- der skal etableres eller bevares en 2 meters dyrknings- og udspredningsfri bræmme omkring
al øvrig §3 natur, som grænser op til udspredningsarealerne, der ligger i Næstved Kommune.
§ 3-vandløb
Terrænet er ved besigtigelse ikke konstateret skrånende terræn med hældninger > 6 grader
mod vandløbene, og der er ikke strækninger, hvor der er fare for direkte afstrømning som følge
af terrænhældning. Endvidere er der tale om fast gødning, hvorfra der under normale
vejrforhold ikke sker nogen afstrømning.
Kommunen stiller på baggrund heraf ikke skærpende vilkår for driften i forhold til beskyttelse af
vandløb, der rækker udover vandløbslovens generelle krav om etablering af 2 meter bræmmer
og randzonelovens krav om yderligere 8 m bræmme, uden på de 2 meter.

Bilag IV-arter, primært padder
Det er kommunens vurdering, at udbringning af dybstrøelse og slam som beskrevet ikke
indebærer nogen væsentlig forringelse af levestederne for Bilag IV-padder (jævnfør
påvirkningen af § 3-natur), og at udbringningen kun i meget begrænset omfang kan påvirke
padderne negativt.
Øvrige forekommende Bilag IV-arter (Flagermus) vurderes ligeledes ikke at blive påvirket af
udbringningen.
Der stilles derfor ikke skærpende vilkår for driften i forhold til beskyttelse af Bilag IV-arter.
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Natura 2000-områder
De sydøstligste udbringningsmarker er beliggende op til Natura 2000-område nr. 169, Havet og
kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Natura 2000-området udgøres af
Habitatområde nr. 148: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 81: Karrebæk, Dybsø og Avenø Fjorde
Ramsarområde nr. 20: Karrebæk, Dybsø og Avenø Fjorde
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H148, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og
Knudshoved Odde og for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 81 er gengivet i Bilag 1.1.
Natura 2000-område nr. 169 omfatter den såkaldte dobbeltkyst langs det sydvestlige Sjælland.
Området er karakteriseret ved den lavvandede Avnø Fjord og flere kystlaguner som Dybsø Fjord
og Karrebæk Fjord. Avnø Fjord afskærmes mod Smålandsfarvandet af en langstrakt
randmoræne, Knudshoved Odde, og de største kystlaguner afskærmes af øer med pålejrede
strandvolde eller fed, nemlig Svinø, Dybsø og Enø. Derved fremkommer den dobbelte kystlinje,
som betyder, at området er rigt på såvel erosionskyster ud mod Smålandsfarvandet som
områder med strømlæ, hvor der er dannet marint forland som strandvoldssystemer,
vadeområder og strandenge.
Den sydsjællandske dobbeltkyst er et lavvandet marint område, i den ydre kystlinje med en helt
fri og dynamisk landskabsdannelse. Dybsø Fjord, der har et meget lille opland, er en af
Danmarks reneste fjorde med en udstrakt bundflora af kransnålalger.
De lavvandede sandbanker giver området international betydning som spisekammer for
tusindtallige flokke af vandfugle, hvoraf Knopsvane, Troldand og Blishøne er mest talrige. På de
kystnære arealer i bl.a. Vejlø-/Fladstrandområdet træffer man i vinterhalvåret på flokke af
rastende Sædgæs og Sangsvaner. Fåtallige og sårbare fuglearter som Klyde, Fjordterne,
Havterne og Dværgterne, udnytter lavvandede områder til fødesøgning og ubeboede øer og
holme som yngleplads. De mange vandfugle og fisk er fødegrundlag for Havørn, der siden 2002
har ynglet i området. Spættet sæl yngler på Avnø Røn og har en bestand på nogle få hundrede
dyr.
Langs næsten hele den lange kystlinje findes naturtyper af international betydning. Den største
del er strandenge, men flere steder i den yderste kystlinje er der strandvoldssystemer med
komplekse systemer af naturtyper og med stor artsrigdom. Her findes partier med overdrev,
rigkær, strandeng, klit-naturtyper og stenstrand imellem hinanden. Det gælder bl.a. på Enø,
Dybsø og Svinø Sydstrand.
Den yderste del af Knudshoved Odde, Dybsø og til dels Avnø og Enø er usædvanlige ved at
være moræne (istidsdannelser), der ikke har været opdyrket siden oldtiden, hvis nogensinde.
Disse områder huser vigtige forekomster af overdrev og har national og regional betydning som
levested for bl.a. en række paddearter. Knudshoved Odde og Enø huser således to af de sidste
otte danske bestande af klokkefrø. På overdrev og rigkær, f.eks. ved Stejlebanke og Jarsskov
findes adskillige regionalt sjældne plante- og dyrearter såsom Nikkende Kobjælde og SalepGøgeurt. Natura 2000-området er ikke skovrigt. Dog findes spredte forekomster af
skovnaturtyper, især i Borgnakke Skov.
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Vurdering
Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget må ikke påvirkes negativt ved projektet.
Det er i det foregående afsnit (2.2) vurderet, at udbringning af husdyrgødning på de ansøgte
arealer ikke påvirker tilgrænsende § 3-natur.
Øst for mark 45-0 er indenfor Natura 2000-området kortlagt habitatnaturtype forekomster af
rigkær (typekode 7230) og strandeng (typekode 1330) på den modsatte side af hovedvejen.
Tålegrænserne /4/ for disse habitatnaturtyper er hhv. 15-25 kg N/ha/år og 30-40 kg N/ha/år.
Med en baggrundsbelastning på 13 kg N/ha/år vil der med en begrænset øget afdampning fra
mark 45-0 ikke ske nogen væsentlig negativ påvirkning af den nærliggende habitatnatur.
Og der stilles ikke vilkår for drift i forhold til naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget
Natura 2000-området.
Vurderingen af påvirkningen fra udvaskning af næringssalte af Natura 2000-området er givet i
afsnit 3.
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Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Nitratudvaskning til overfladevand
Udbringningsarealerne ligger i afstrømningsområdet til Smålandsfarvandet, der er beliggende i
vandistrikt 35. Smålandsfarvandet omfatter Karrebæk Fjord, Dybsø Fjord, Avnø Fjord,
Smålandsfarvandets åbne del inkl. Karrebæksminde Bugt og den sydlige del af
Smålandsfarvandet inkl. Sakskøbing Fjord.
Den del af bedriftens udspredningsarealer, som er beliggende i Næstved Kommune ligger i
oplandet til Karrebæk Fjord, med afvanding via Saltø Å. Karrebæk Fjord er en del af Natura
2000 område nr. 169, ”Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”.
Områdets udpegningsgrundlag kan ses på bilag 2.2

Karrebæk Fjord
Karrebæk Fjord har uden sammenligning det største opland i vanddistrikt 35. Koncentrationen
af næringsstoffer er derfor væsentlig højere end i de øvrige fjorde i afstrømningsområdet til
Smålandsfarvandet. Fjorden modtager næringsstoffer fra hele Suså oplandet. Derudover
udmunder Fladsåen og Saltø å i fjorden /24/. Der er ofte betydelige forskelle i
næringsstofkoncentrationerne inderst og yderst i fjorden. Søsalat og trådalger trives i den
nordlige, indre del af fjorden pga. det næringsrige vand. I den øvrige del af fjorden findes der
ligeledes søsalat og trådalger, men flere steder findes også flerårige blomsterplanter, deriblandt
enkelte ålegræsbede, samt mere sparsomt kransnålalger. Generelt er området artsfattigt, og
ganske få arter er dominerende. I Natura-2000-planen for område nr. 169 er fjorden
karakteriseret som en kystlagune (naturtype 1150) /17/.
I basisanalysen /24/ og i vandplan 2010-2015 for Smålandsfarvandet /25/ vurderes tilstanden i
fjorden i forhold til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Karrebæk Fjord
opfylder ikke miljømålet for økologisk tilstand.
Kvælstofstof belastningen (udvaskningsbidraget) til Karrebæk Fjord (for 2005) er 1364 tons
N/år. /27/

30

Vurdering
Anvendelsen af spildevandsslam på landbrugsarealer er reguleret efter Slambekendtgørelsen
(Bek. 1650 af 13-12-2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål). Slambekendtgørelsen §
22 stk. 1 giver mulighed for at tilføre op til 30 kg P/ha./år eller 90 kg P/ha./3.år fra
spildevandsslam. Benyttes reglerne i Slambekendtgørelsen i fuldt omfang vil det betyde at det
reelle udbringningsareal for husdyrgødning er 917,5 ha. – 336,5 ha., det vil sige 581,5 ha.
Vi vurderer derfor, at der i det værst tænkelige scenarie kan være år, hvor udbringningen af
dybstrøelsen alene sker på arealer beliggende i nitratklasse 3 dvs. i afvandingsoplandet til
Karrebæk Fjord. Scenarieberegninger i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det generelle krav jf.
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 til reduktion af nitratudvaskning i nitratklasse 3
områder (0,7 DE/ha./år) ikke vil være overholdt ved udbringning af 446 DE dybstrøelse på de
581,5 ha. i oplandet til Karrebæk Fjord, medmindre ansøger anvender virkemidler til reduktion
af udvaskningen. Uden virkemidler viser scenarieberegninger, at der kun kan udbringes op til
407 DE på de 581,5 ha. Udbringes der i et planår (1/8-31/7) mere end 407 DE (og max 446 DE)
på arealerne i afvandingsoplandet til Karrebæk Fjord, skal det overfor Næstved Kommune kunne
dokumenteres, at der er anvendt virkemidler til reduktion af nitratudvaskningen, således at
udvaskningen ikke er højere, end hvad der svarer til et dyretryk på 0,7 DE/ha.
Der vil der blive stillet vilkår om dette.

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning er følgende en forudsætning for meddelelse af en
miljøgodkendelse /26/:
Pkt. 1: Antal dyreenheder (DE) i det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, har ikke
været stigende siden 1. januar 2007. Hvis der er andre kilder til nitratudvaskning, fx ny
bebyggelse end den samlede husdyrproduktion, der har givet anledning til en øget
nitratudvaskning fra det aktuelle opland siden 1. januar 2007, skal dette inddrages i
vurderingen således, at en eventuel øget nitratudvaskning fra andre kilder end den samlede
husdyrproduktion kan medføre et skærpet krav i godkendelsen, der modsvarer miljøeffekten af
den øgede nitratudvaskning i det aktuelle opland. Gennemførte initiativer, fx etablering af
vådområder, som reducerer nitratudvaskningen fra det aktuelle opland, kan ikke anvendes til at
tillade et øget dyretryk i det aktuelle opland.
(Afskæringskriterie for så vidt angår påvirkning fra projektet i sig selv)
Pkt. 2A: Nitratudvaskningen fra den eksisterende og den ansøgte husdyrproduktion er mindre
end 5 pct. af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder fra det aktuelle opland, hvor projektet
agtes gennemført, dog således, at
Pkt. 2B: nitratudvaskningen fra den eksisterende og den ansøgte husdyrproduktion er mindre
end 1 pct. af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder fra det aktuelle opland, hvor projektet
agtes gennemført, hvis udvaskningen sker til et vandområde, der er karakteriseret som et
lukket bassin og/eller er et meget lidt eutrofieret vandområde.
Der er i oplandet til Karrebæk Fjord et fald i husdyrproduktionen på 3887 DE svarende til -12,2
% i perioden 2007-2011. Opgørelsen over dyrehold i oplandet til Karrebæk Fjord er baseret på
data fra Det Centrale Husdyrregister og stammer fra en opgørelse fra Statsforvaltningen
Nordjylland fra februar 2012 /28/.
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I henhold til ovenstående har antallet af dyreenheder i de aktuelle oplande ikke været stigende
siden 1. januar 2007.
Vi vurderer desuden, at der ikke er andre kilder udover husdyrbrug som siden 2007 kan have
medført en øget nitratudvaskning til de aktuelle oplande. Andre kilder kan f.eks. være udledning
fra et renseanlæg ved ændring af udledningspunkt fra et opland til de aktuelle oplande, eller
etablering af dambrug.
Kloakering og spildevandsrensning bliver desuden mere og mere udbredt også i landområderne,
der er således grundlag for at antage at udledningen af næringsstoffer herfra er faldende. Dog
kan der være forekommet øgede regnvandsbetinget udløb i perioder med store
regnvandsmængder.
Det er således vores vurdering, at der til Karrebæk Fjord ikke er sket en stigning i
nitratudvaskningen fra husdyrbrug eller fra øvrige kilder.

Nitratudvaskningen fra den ansøgte udbringning af husdyrgødning
Oplandet til Karrebæk Fjord er beliggende i Nitratklasse 2 og 3. Arealer i nitratklasse 2 og 3 er
karakteriseret ved, at de afvander til meget kvælstof sårbare områder. Karrebæk Fjord er en
kystlagune, den er lavvandet og med langsom vandudskiftning og har karakter af at være et
lukket bassin. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning om afskæringskriterier for udvaskning af
kvælstof, kan det ikke udelukkes, at en ændring i kvælstoftilførselen på mere end 1 % i forhold
til den samlede belastning, vil have en synlig effekt på kystlaguners miljøtilstand /26/.
Tilsvarende vil det sige, at det i dag ikke er muligt at påvise en effekt på fjordens miljøtilstand,
hvis ændringen i nitratkoncentrationen er mindre end 1 %. Miljøstyrelsens vurdering bygger på
en analyse fra DMU.
Næringsstofbelastningen af den marine del af natura 2000 område nr. 169 er en trussel mod
dets naturtilstand. Bundplanterne (særligt ålegræs) og den tilknyttede fauna er aftaget
betydeligt de seneste år /27/. Bundfaunaen er fødegrundlag for en række bundlevende fisk,
fugle og havpattedyr der anvender bugten som fødesøgningsområde. Næstved Kommune
vurderer i henhold til ovenstående, at hvis bedriftens andel af den samlede udvaskning til
Karrebæk Fjord ved ansøgt drift er under en procent, så vil den øgede udvaskning fra bedriften
ikke medføre en skadevirkning af Karrebæk Fjord eller af naturtyper og yngle og rasteområder
for arter på udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområdet.
Til brug for vurderingen af den ansøgte drifts betydning for kvælstofudvaskningen til Karrebæk
Fjord er der foretaget scenarieberegninger af N-udvaskningen ved ansøgt drift og hvis der ikke
anvendes husdyrgødning. Beregningen omfatter den del af arealerne, som er beliggende i
afvandingsoplandet til Karrebæk Fjord. Ifølge beregningerne vil N-udvaskningen være 34,6 kg
N/ha, hvis der ikke anvendes husdyrgødning på arealerne, mens den ved den ansøgte drift er
39,6 kg N/ha. Den husdyrgødningsbaserede belastning er således på 5,0 kg N/ha.
Næstved
Kommune
har
i
det
elektroniske
ansøgningssystem/Farm
N
foretaget
scenarieberegningen, for udvaskningen af N til overfaldevand, svarende til et plantebrug.
Scenarieberegning er foretaget i Farm N – uden tilførsel af husdyrgødning og sædskifte S3/S1
alt efter om jordbundstypen er JB4 og derunder eller JB5 og derover. Resultatet af beregningen
er anvendt som dokumentation for tabel 3.
Udbringningsarealerne i Næstved Kommune er beliggende med 581,5 ha i nitratklasse 3, se
tabel 1. I nitratklasse 3 regnes med et reduktionspotentiale på 0-50 % (middelværdi 25 %). Et
reduktionspotentiale på f.eks. 25 % betyder, at 25 % af kvælstoffet tilbageholdes i rodzonen,
mens den resterende del (75 %) udvaskes til recipienterne.
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Beregning viser, at udvaskningen af kvælstof fra det ansøgte projekt udgør 0,16 % af den
samlede udvaskning til Karrebæk Fjord, se tabel 2.

Karrebæk
Fjord

Samlet N-tilførsel til overfladevand; ton N/år

1364

Udbringningsareal, ha

581,5

Reduktionspotentiale: 0-50 %
Ansøgt - udvaskning fra rodzonen (beregnet ved Farm-N), kg N/ha

Middel
25
5,0

Ansøgt - kvælstofbidrag; kg N/år/ha (6,4*0,75)

3,75

Ansøgt - kvælstofbidrag; ton N/år

2,181

Ansøgt – udvaskning i forhold til samlet N-tilførsel

0,16 %

Tabel 3. Udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne til Karrebæk fjord.
* De 581,5 ha. er alle placeret i N-kl.-3, derfor er beregningen foretaget med et reduktionspotentiale på 25 %.

Da udvaskningen af kvælstof fra den ansøgte husdyrproduktion til Karrebæk Fjord er mindre
end 1 % af den samlede N-tilførsel, er det vores vurdering, at den ansøgte drift ikke vil medføre
en skadevirkning af Karrebæk Fjord eller af naturtyper og yngle og rasteområder for arter på
udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområderne. Der skal derfor ikke foretages en nærmere
konsekvensvurdering af projektet i henhold til § 7 i Habitatdirektivbekendtgørelsen, og der vil
ikke blive stillet vilkår i forhold til udvaskningen af kvælstof, der rækker ud over det generelle
beskyttelsesniveau.
Vilkår
Udbringes der i et planår(1/8-31/7) mere end 405 DE (og maksimalt 446 DE) på arealerne i
afvandingsoplandet til Karrebæk Fjord, skal det overfor Næstved Kommune kunne
dokumenteres, at der er anvendt virkemidler i form af ekstra efterafgrøder på arealer indenfor i
afvandingsoplandet i et omfang, så det generelle krav (0,7 DE/ha./år) er overholdt i oplandet.

Nitratudvaskning til grundvand
Alle udbringningsarealerne ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsoplande. En mindre del af
arealerne – den vestlige del - ca. 20 % er beliggende i område klassificeret som ”Område med
særlige drikkevandsinteresser” (OSD).

Vurdering
Ved de brønde/boringer, som ligger indenfor eller op til udbringningsområdet skal de generelle
afstandskrav overholdes jf. brønd/boringens indvindingstilladelse.
For boringer der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg er der krav om en
dyrknings- gødskning- og sprøjtefri beskyttelseszone på 25 meter.
Vi vurderer, at der for beskyttelsen af grundvandet ikke er behov for at stille skærpede vilkår,
der rækker ud over de generelle afstandskrav til boringer/brønde.
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Fosforudvaskning til overfladevand
Som nævnt i afsnit 2.2 er udbringningsarealerne langs vandløb besigtiget for at konstatere, om
der er stærkt skrånende terræn mod vandløb.
Der er ikke konstateret terrænhældninger langs vandløbene i en sådan grad, at der er fare for
direkte afstrømning fra udbragt husdyrgødning ned i vandløbene.

Vurdering
Der er ikke registreret fosforfølsomme søer ved udbringningsarealerne, og vandløbene der
afvandes til har nedstrøms udbringningsarealerne ikke kontakt til fosforfølsomme søer.
I vandløbene har mængden af fosfor ikke nogen større betydning for miljøtilstanden. Dårlig
miljøtilstand i vandløb skyldes andre forhold end tilførslen af fosfor.
De to meter bræmmer, som der jævnfør vandløbslovens § 69 skal være langs Saltø Å,
Harrested Å og Toftegrøften er med til at reducere jorderosion til vandløbene samt
brinkudskridninger, og herved reducere tilførelsen af fosfor til vandløbene og dermed også til
Karrebæk Fjord.
Vi vurderer, at der ikke er behov for at stille vilkår i forhold til beskyttelsen af søer og vandløb
mod en fosforpåvirkning.

Fosforudvaskning til fosforfølsomme Natura 2000 områder
Hovedparten af udbringningsarealerne er beliggende i fosforklasse 0 (P-kl. 0), se Tabel 4.
Arealerne er placeret i P-kl. 0, da de har et fosfortal under 4. Fosfortallene er dokumenteret ved
jordbundsanalyser, se bilag 1.2. Markerne 56-0 og 56-1 på tilsammen 5,1 ha er beliggende i
fosforklasse 1, de har et fosfortal på 4.10. Små områder af markerne 44-0, 44-3, 45-0, 45-3,
46-0, 60-3 og 7,5 ha af mark nr. 55-0 i alt 12,8 ha. er placeret i fosforklasse 2 dvs. det er
lavbundsarealer.
Udbringningsarealerne ligger alle i oplande til Natura 2000-områder overbelastet med fosfor.
Oplandene er betegnet som opland til sårbare eller meget sårbare Natura 2000-områder. Ved
det ansøgte projekt er det i ansøgningssystemet udregnet, at det generelle krav til
fosforoverskud er overholdt.
Fosfor fraførsel pr. ha/år for ansøgt drift er beregnet til 26,1 kg P/ha/år og fosforoverskuddet er
på 3,7 kg P/ha/år.
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Klasser vedrørende
fosforophobning

Antal ha

Før situation
Kg P/ha/år

Efter-situation
= krav
Kg P/ha/år

Pt < 4,0 og drænet eller udrænet
eller ikke afvander til Natura 2000
eller afvander til Natura 2000, der
ikke er overbelastet med fosfor –
P kl. 0
Pt 4,0 - 6,0 og drænet eller grøftet
samt afvander til Natura 2000
område, der er overbelastet med
fosfor P kl. 1
Lavbundsjorde og drænet eller
grøftet samt afvander til Natura
2000 område, der er overbelastet
med fosfor P kl. 2
Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt
afvander til Natura 2000 område,
der er overbelastet med fosfor
P kl. 3

899,55

0,0

59,8

5,08

0,0

4,0

12,78

0,0

0,0

0,05

0,0

0,0

Tabel 4. Udbringningsarealernes fordeling på fosforklasser.

Vurdering
Jf. beregning i ansøgningssystemet er det maksimalt tilladte P-overskud/ha/år i gennemsnit for
hele bedriften beregnet til 58,7 kg P/ha/år. Det er beregnet at bedriften tilfører 29,9 kg P/ha
dvs. at det generelle krav til fosforoverskud er overholdt.
Da det valgte sædskifte, S1, er det samme som reference sædskiftet, vil der ikke blive stillet
vilkår til valg af sædskifte. Ved det valgte sædskifte er fosforfraførslen 26,1 kg P/ha/år, og
bedriftens fosforoverskud er beregnet til 3,7 kg P/ha/år,
I henhold til ansøgningen modtages der affaldsprodukter til jordbrugsformål, spildevandslam.
For at undgå, at fosforoverskuddet på arealerne øges, vil der blive stillet vilkår om, at der ikke
må spredes andre affaldsprodukter til jordbrugsformål på bedriftens udspredningsarealer og der
må ikke modtages og spredes mere spildevandsslam, end det der indgår i ansøgningen.
Da det især er spildevandsslam som bidrager med fosfor vurderer vi, at der er behov for at stille
vilkår for, at der ikke tilføres mere fosfor med spildevandsslam og at der ikke må tilføres anden
organisk gødning end ansøgt.
Fosforoverskuddet er lavt, og vi vurderer, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af fosfor
på Karrebæk Fjord. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af
projektet i henhold til § 7 i Habitatdirektivbekendtgørelsen.

Vilkår
Der stilles følgende vilkår:
- Samlet må der for alle ansøgte udspredningsarealer i form af spildevandsslam højst udbringes
9.720 kg P. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor, for de seneste 5 år fx i form af
kopier af de indsendte gødningsregnskaber og slamkontrakter.
- Der må samlet for alle de ansøgte udspredningsarealer i form af dybstrøelse maksimalt tilføres
17.670 kg P pr. planår (1/8-31/7). Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de
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seneste fem år, fx i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber og kontrakter for
modtagelse af dybstrøelse.

9

Hensynet til kulturhistoriske værdier

Der findes beskyttede jord- og eller stendiger omkring adskillige udbringningsmarker (Kort 4).
Mod sydøst findes fredede deklarationsfredede strandenge på begge sider af hovedvejen
(Gavnøvej). Fredningen, der er fra 1965, har til formål at bevare strandengene som sådanne
gennem afgræsning eller høslæt.
Sten- og jorddiger, der er omfattet af bestemmelserne i Museumlovens § 29 a, må ikke
beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra kommunen.

Vurdering
Næstved Kommune vurderer i den konkrete sag, at der ikke er konflikter mellem det ansøgte
projekt, såfremt markerne drives, uden at det påvirker eller beskadiger digerne. Endvidere er
udbringningen af husdyrgødning ikke i konflikt med fredningens formål.
Der sættes derfor ikke vilkår i forhold til beskyttelse af jord- og stendiger eller fredede områder.

Kort 4. Beskyttede jord- og stendiger (røde linjer) og fredninger (rødt skraveret) omkring udbringningsarealerne.
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10 Anvendelse af bedste tilgængelige teknik
Jævnfør ansøgningen tilstræber ansøger, at husdyrgødningen bliver udbragt under de mest
optimale vejrforhold, således at fordampningen af ammoniak reduceres mest mulig og
udnyttelsen af næringsstoffer er størst mulig.
Slam og dybstrøelse udbringes som udgangspunkt på sort jord og skal nedpløjes indenfor 6
timer efter udbringning.
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet eller frossent areal, og der holdes ifølge
ansøgningen som minimum 2 meter bræmmer til vandløbene. I øvrigt følges anvisningerne i
Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Gødningsplanlægning
Jævnfør ansøgning udarbejdes der hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at
mængden af husdyrgødning tilpasses afgrødernes forventede behov. I planen tages der bl.a.
hensyn til jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen.

Opbevaring i markstak
Kalkundybstrøelse vil blive opbevaret i marksstak. Opbevaring vil ske under hensyn til de
generelle regler. Det betyder, at markstakke højst må ligge samme sted i 12 måneder og ikke
placeres samme sted igen før efter 5 år. Ansøger oplyser, at hvis ikke dybstrøelsen nedbringes
indenfor en uge vil den blive overdækket.
Ansøgers vurdering er at opbevaring af kalkundybstrøelsen efter de generelle regler ikke vil
medføre risiko for forurening af grund – og overfladevand.

Udbringning – risici for lugt samt tab af ammoniak og næringsstoffer
Husdyrgødningen vil ifølge ansøgningen blive udbragt under hensyn til de generelle regler 2 og
foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til
naboer, byområder osv.
I Ansøgningen er det endvidere oplyst, at husdyrgødningen (kalkundybstrøelse) udbringes
under hensyn til afgrødernes vækstperiode, og at dette betyder maksimal udnyttelse af
næringsstoffer. Jævnfør ansøger vil der aldrig blive kørt på vandmættet, oversvømmet eller
frossent areal. Ansøger har oplyst, at der på de ansøgte udbringningsarealer ikke er stærkt
hældende arealer og der vil blive holdt minimum 2 m udbringningsfrie bræmme til vandløb.
Ansøger vil tilstræbe, at husdyrgødningen udbringes under de mest optimale vejrforhold,
således at fordampningen af ammoniak reduceres mest muligt og udnyttelsen af
næringsstofferne bliver størst muligt.
Spildevandsslammet vil jævnfør ansøger blive udbragt i henhold til reglerne herfor i
Slambekendtgørelse. Slambekendtgørelsen regulerer bl.a. udbringning af flydende og fast
affald, herunder spildvandsslam
2

Når ansøger henviser til at de generelle regler, så er det konkret reglerne i den til enhver tid gældende
Husdyrgødningsbekendtgørelsen der refereres til pt. Bekendtgørelse nr. 764 af 28.06.2012 om erhvervsmæssigt
dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
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Vurdering
Etablering af markstakke med kalkundybstrøelse er reguleret af
Husdyrgødningsbekendtgørelsen, pt. bekendtgørelse nr. 764 af 28.juni 2012.
Der kan forekomme lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Udbringning af
husdyrgødning foregår dog i kortere perioder, få gange om året, hvilket betyder, at disse
lugtgener vil være af mindre betydning end lugt fra et husdyrbrugs anlæg.
Særligt vedrørende lugt har det tidligere Miljøklagenævn (nu Natur- & Miljøklagenævnet)
bemærket, at praksis ved reguleringen af husdyrbrug er at betragte landzonen som landbrugets
erhvervsområde, og beboere af boliger i landzone derfor må tåle mere lugt fra husdyrbrug end
beboere i byzone, /29/
De gener der kan være forbundet med udbringning af husdyrgødning, er af samme karakter,
hvad enten udbringningen sker fra godkendelsespligtige husdyrbrug eller husdyrbrug, der ligger
under grænsen for godkendelsespligt.
Jævnfør Miljøstyrelsen er de teknikker, der i marken kan reducere ammoniakfordampningen ved
udbringning, rettet mod at begrænse det tidsrum, i hvilket den mineralske del af
kvælstofindholdet i husdyrgødningen er i kontakt med luften, eller sikrer, at den mineralske del
forbliver på opløst form. Konkret omfatter det teknikker, der sørger for, at dybstrøelse og
spildevandsslam hurtigt kommer ned i jorden.
Udbringning af husdyrgødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst- og næringsstof
optag forekommer, vil nedsætte fordampning og lugtgener, da planterne hurtigt optager den
tilførte gødning.
I forbindelse med serien af gennemførte vandmiljøplaner samt ammoniakhandlingsplanen er en
stor del af de virkemidler, der kan reducere tabet af ammoniak i forbindelse med udbringning af
husdyrgødning og øge optagelsen af næringsstoffer tilført med husdyrgødningen allerede
implementeret via Husdyrgødningsbekendtgørelsen, der fastsætter generelle regler for, hvornår
og hvordan husdyrgødning må udbringes. Blandt andet at husdyrgødning i form af dybstrøelse
skal være nedbragt senest 6 timer efter udbringning. Endvidere er der fastsat harmonikrav samt
regler for, hvornår husdyrgødning må udbringes. Desuden er der i medfør af lov om jordbrugets
anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) fastsat bindende normer for den
totale kvælstof-anvendelse i markdriften samt krav til kvælstofudnyttelsen ved anvendelse af
husdyrgødning. Flere af disse virkemidler er også nævnt i BREF-dokumentet for intensiv
fjerkræ- og svineproduktion fra 2003 som elementer, der kan indgå i vurderingen af BAT.
Husdyrgødningsbekendtgørelsen krav kan opfattes som BAT på området.
For spildevandsslam henviser ansøger til de gældende regler i Slambekendtgørelsen, som er af
samme karakter, som reglerne i Husdyrbekendtgørelsen og kan betegnes som BAT for
udbringning af spildevandsslam.
På denne baggrund er det Næstved Kommunes opfattelse, at gældende lovregulering, herunder
allerede gennemførte ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, vedrørende
udbringning af husdyrgødning er BAT for så vidt angår lugt, ammoniakfordampning og for tab af
næringsstoffer fra rodzonen.
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Sammenfattende vurderer vi, at husdyrbruget ved overholdelse af gældende lovgivning opfylder
kravet om BAT i forbindelse med udspredning af husdyrgødning.

11 Sammenfatning
Næstved Kommune vurderer sammenfattende, at driften af arealerne med de stillede vilkår,
ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet og at der, ved overholdelse af de generelle
lovkrav og ovennævnte vilkår, anvendes den bedst tilgængelige teknik til at forebygge og
begrænse eventuel forurening.

Udarbejdet af Næstved Kommune med bistand fra konsulentfirmaet AGLAJA
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13 Bilag 1.1 og 1.2
Bilag 1.1 Udpegningsgrundlagene for Natura 2000-område nr. 169. Havet og kysten
mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.
Bilag 1.2: Fosfortal for bedriftens udspredningsarealer i Næstved Kommune.

Bilag 1.1. Udpegningsgrundlagene for Natura 2000-område nr. 169 /17/
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14 BILAG 2 – Arealerne i Slagelse Kommune – høringssvar
af henholdsvis den 16.02.2012 og den den 17.10.20123
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Teknik og Miljø
Natur og Miljø
Dahlsvej 3
4220 Korsør
Tlf. 58 57 36 00
Teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Høringssvar - Påvirkninger fra udbringningsarealerne
Vurdering af udspredningsarealer beliggende i Slagelse Kommune som dyrkes
af Ødemark Gods.

16. februar 2012
Sagsid.: 330-2010-91622
Kontaktperson:

Næstved Kommune har bedt Slagelse Kommune om at vurdere driften af
ovenstående udspredningsarealer i forbindelse med en tilladelse til at modtage
husdyrgødning (§ 16-tilladelse) på ejendommen Ødemarksvej 3, 4190 Munke
Bjergby.

Bettina Larsen
Direkte tlf. 58 57 44 67

Ejendommen er beliggende i Sorø Kommune, men da størstedelen af
udspredningsarealerne ligger i Næstved Kommune, er det dem der skal
behandle sagen. Sorø og Slagelse Kommune er i den forbindelse blevet hørt,
da ejendommen driver jord beliggende i disse kommuner.
Udbringningsarealer
Udbringningsarealerne i Slagelse Kommune ligger mere ende 7 km fra nærmeste Natura 2000
områder.
Udbringningsarealerne afvander til Musholm Bugt
Områderne ligger ikke i opland til Natura 2000 område.
Områderne ligger ikke i nitratklasse 1, 2 eller 3
Områderne ligger ikke i fosforklasseområde.
Der er ingen beskyttede naturtyper med ammoniakbufferszone.
Arealerne ligger ikke op til kategori 1 eller kategori 2 natur
Flere af arealerne ligger op til kategori 3 natur potentiel ammoniakfølsom skov

Marknr
.
01-3

Resultat af naturscreening
Tre § 3 søer, skovbrynet for
Østerskov (og Kildeskov i
Sorø). Ingen kraftig hældning
i området.

Kommune arealet
er beliggende i
Slagelse
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På grund af ændringer i det ansøgte udbringningsareal beliggende i Slagelse Kommune har Næstved Kommune i
oktober 2012 indhentet et supplerende høringssvar fra Slagelse Kommune angående nye arealer beliggende op mod
Nordrup Lund skov.
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Op til § 3 sø, skovbryn til
Svineskov
Rand om remise med muligt
§ 3 vandhul
§ 3 sø, skovbryn til
Svineskov
Rand om remise med § 3
vandhul
Jord/stendige potentielt
levested for bilag
IV/markfirben. 4 § 3
vandhuller
Jord/stendige potentielt
levested for bilag
IV/markfirben. 4 § 3
vandhuller
Beskyttet fortidsminde.
Jord/stendige forsvundet
mellem 1999-2001. 2 § 3 søer
og 1 fejlregistreret § 3
vandhul.
3 § 3 søer
1 § 3 sø
Op til § 3 Vestermose Å. 4 §
3 søer. 10 m og 15 m til § 3
mose
Op til § 3 eng
Afstand til § 3 mose 70 m.
Ingen § 3
Ingen § 3
Jord/stendige mod vest. § 3
sø. Arealet har været dyrket
frem til 2001-2003.
Op til § 3 mose

Slagelse
Slagelse
Slagelse og Sorø
Slagelse
Slagelse

Slagelse

Slagelse

Slagelse
Slagelse
Slagelse

Slagelse
Slagelse
Slagelse
Slagelse
Slagelse

Slagelse

Det ca. 157 ha store udspredningsareal afstrømmer til Musholm Bugt. Musholm Bugt er ikke
internationalt beskyttet naturområde, og der findes ikke internationalt beskyttet vandløb og søer i
oplandet til Musholm Bugt. Der ud over er dyretrykket til Musholm Bugt faldende.
Slagelse Kommune vurderer at der normalt ikke vil være mulighed for at stille yderligere skærpede
krav til udbringning af husdyrgødning med henblik på reducering af ammoniak til naturområder.
Herunder områder som kan være levested for bilag IV-arter og evt. være omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Kun i helt særlige tilfælde vurderer kommunen, at der kan foretages en
skærpet vurdering for at sikre, at projektet ikke er i strid med bl.a. EF-habitatdirektivet.
Iflg. Supplerende vejledning til husdyrloven /8/er diffus forurening som hovedregel ikke omfattet af
habitatdirektivet og den danske implementering. Hvis alle almindelige forudsætninger om
udbringningsregler m.v. er opfyldt, og der ikke kan konstateres en direkte tilledning af næringssalte,
der ligger ud over det, hvad der normalt kan forventes fra et markareal, vil en sådan påvirkning
normalt være tilladt.
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I forhold til bilag IV-arter, som er underlagt streng beskyttelse, fastslår Miljøministeriet i /9/, at diffus
forurening med næringssalte af f.eks. vandhuller, som følge af den almindelige landbrugsdrift, ikke er
omfattet af forbuddet mod beskadigelse af yngle- og rasteområder for arterne, hvis man overholder
de gældende krav til udbringning af gødning m.v.
Det fremgår dog samtidigt af husdyrlovens § 23, at kommunen skal varetage hensyn til beskyttelse af
natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder herunder områder, der er
beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som natura 2000 eller udpeget som særligt
sårbart overfor næringspåvirkning. Kommunen kan i medfør af husdyrlovens §§ 27 og 29 fastsætte
skærpede vilkår for at sikre denne beskyttelse – som ovenfor nævnt kan dette dog ikke gøres som
hovedregel.
Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, at en påvirkning af et § 3-område, der sker som følge af en
hidtidig lovlig drift ikke forudsætter en dispensation.
Efter kommunens opfattelse, er der kun undtagelsesvist mulighed for at stille skærpede krav til
udbringningen af husdyrgødning, - selv i tilfælde hvor der findes nærtliggende lokaliteter med
bestande af bilag IV-arter og som evt. er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Luftbåren ammoniak fra udbringningsarealer
Diffus forurening som hovedregel ikke omfattet af habitatdirektivet og den danske implementering,
men kommunen kan i særlige tilfælde stille skærpede krav. I den aktuelle sag er der tale om
udbringning af fast gødning, som traditionelt anbringes i markstakke i en eller anden udstrækning.
Markstakke kan som punktkilde medføre en væsentlig ammoniakfordamning, og dermed give
anledning til relativt store afsætninger af ammoniak i nærtliggende naturområder. I tilfælde hvor
dette kan give anledning til negative påvirkninger af kvælstoffølsomme naturtyper, der er
udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, er der efter kommunens opfattelse tale om en
situation, hvor der kan stilles skærpede krav til udbringningen.
Udbringningsarealerne er ikke i nærhed af at særligt N-følsomme naturområder i Natura 2000område, som ville kunne berettige skærpede vilkår.

Fosfor fra udbringningsarealer
Udbringningsarealerne ligger ikke i opland til Natura-2000 område.
Kommunen vurderer dermed, at der med projektet ikke er risiko for, at fosfor via overfladevand vil
kunne medføre væsentligt negative påvirkninger af naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3 eller på levesteder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV, som kan forekomme i området.

Nitrat fra udbringningsarealer (overfladevand)
Udbringningsarealerne ligger uden for nitratfølsomt område, hvormed der ikke er risiko for negativ
påvirkning af Natura-2000 områder. Kommunen vurderer, at der med projektet i øvrigt ikke er risiko
for, at nitrat via overfladevand vil medføre væsentligt negative påvirkninger af naturområder omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3 eller levesteder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV.
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Påvirkning via ammoniak, nitrat og fosfor fra udbringningsarealer på bilag IV-arter og
naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
I umiddelbar nærhed af udbringningsarealerne ligger en del naturområder, der er registreret som
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er tale om Vestermose Å, mindre mose- og
engarealer samt en del vandhuller. Ingen af lokaliteterne er i kommunens naturkvalitetsplan værdisat
med stor eller meget stor værdi. Kommunens kendskab til mange af områderne er dog ringe eller
manglende. Det er kommunens vurdering, at en eller flere af vandhullerne/søerne med stor
sandsynlighed er levested for bilag IV-arter, f.eks. spidssnudet frø, springfrø og/eller stor
vandsalamander, som alle findes relativt udbredt i Slagelse Kommune.
Slagelse Kommune vurderer, at der fra udbringningsarealerne ikke kan forventes en
næringspåvirkning af naturområderne, som vil overstige det der ”normalt kan forventes” fra
almindelig landbrugsdrift. Kommunens opfattelse er derfor, at den ønskede udnyttelse af arealerne
jævnfør Miljøministeriet /9/ ikke er omfattet af forbuddet mod beskadigelse af yngle- og
rasteområder for bilag IV-arter.
Der findes ikke stærkt skrånende arealer, som under uheldige omstændigheder ville kunne medføre
overfladisk afstrømning af næringsstoffer til naturområderne.
Det er desuden kommunens vurdering, at der med udnyttelsen af udbringningsarealerne ikke er tale
om en intensivering (af den hidtidige udnyttelse), som kan medføre væsentlige ændringer af de § 3beskyttede naturområder. Anvendelsen forudsætter dermed efter kommunens vurdering ikke en
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, og giver dermed heller ikke anledning til skærpede
vilkår i forbindelse med godkendelsen.

Påvirkning via ammoniak på de ammoniakfølsomme skove.
Østerskov, Kildeskov og Svineskov er kategori 3 natur potentiel ammoniakfølsom skov. Skovene har
lang kontinuitet og er at finde på de høje målebordsblade fra 1842-1899.
Tålegrænsen for løv- og nåleskov er sat til 10-20 kg N/ha/år. I området er baggrundsdepositionen for
kvælstof 14-16 kg N/ha/år. Tålegrænser er hermed allerede overskredet og det er vigtigt at der sættes
vilkår i forhold til ammoniakfordampning fra markstakke, så der ikke sker en påvirkning af skovene.

15 Konklusion
For de arealer der grænser direkte op til de ammoniakfølsomme skove Østerskov, Kildeskov,
Svineskov skal der sættes vilkår om at markstakke placeres med en afstand på 300 m (se bilag 1).
Det er Slagelse Kommunes vurdering, at der med projektet ikke er risiko for væsentligt negative
påvirkninger af betydende naturværdier, herunder natur som er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3, arter som er opført på habitatdirektivets bilag IV eller arter og naturtyper
som er udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder.
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Vilkår i godkendelsen
Slagelse Kommune stiller vilkår til de arealer der grænser direkte op til de ammoniakfølsomme skove
Østerskov, Kildeskov, Svineskov skal der sættes vilkår om at markstakke placeres med en afstand på
300 m.
Venlig hilsen

Bettina Larsen
Landbrugssagsbehandler
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Bilag 2.1, Bufferzone hvor der ikke må placeres markstakke, 16. feb. 2012

Der må ikke placeres markstakke inden for de grønne områder beliggende i Slagelse Kommune.
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8

9

Bilag 2.4, Bufferzone hvor der ikke må placeres markstakke, 17.okt. 2012
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17 BILAG 3 – arealerne i Sorø Kommune - høringssvar
, modtaget den 21.12.2011

Bromme samt 9a Bromme By, Bromme. N stved Kommune
vurdere driften af ovenst ende udspredningsarealer i forbindelse med en tilladelse til at modtage
-

demarksvej 3, 4190 Munke Bjergby.

Selv om ejendommen ligger i Sor

Nitrat og fosfor til overfladevand
oplandet til Musholm Bugt.

nitrat eller fosfor.

Nitrat og grundvand
til nitrat, er der ikke krav om at nedbringe nitratudvaskningen i forhold til grundvandet.

Vandløb
. For vandl
en almindelig udbringning af gylle/slam
bene, med mindre terr net mod vandl bene

de.

Naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Et st
- og engareal, Glarmosen,
Naturarealerne i
Glarmosen er besigtiget i 2007, hvor de var tydelig påvirkede af udtørring og tilgroning. Der er registreret
flere indikatorarter for mose, herunder kalkmose, og engpartier af høj biologisk værdi. Størstedelen af
engarealet
,
eng og mose er tilgroet med pil og r del. Kommunens vurdering er, at mosen
trænger til pleje og vådgøring.
Det er kommunens vurdering, at der ved almindelig udbringning

/slam
så arealets tilstand vil

,

-

kg N/ha).
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Vandhuller
Der findes flere beskyttede søer i form af mergelgrave og små
for søerne. Alle søer er omkrans

, og de fleste ligger inde i en vildremise. To af søerne ligger

søerne er omgivet af en bufferzone af træer og anden plantevækst, er det

i
,

direkte

vandmiljøet ved udbringning af

husdyrgødning/slam på udspredningsarealerne.

Bilag 4 arter
erne til udspredning af gylle vil ske en negativ
virkes.

Vilkår i godkendelsen

udspredningsarealerne.
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