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Tilladelse til udvidelse af kvægproduktion på ejendommen Saltrup Mark 12, 3230 
Græsted

Adresse: Saltrup Mark 12, 3230 Græsted

Matrikel nr.: 3b, Saltrup By, Esbønderup

Virksomhedens art: Opdræt af kødkvæg

CVR nr.: 10 72 37 36

CHR nr.: 21 351

Virksomhedens ejer: Ib Johannes Larsen, Saltrup Mark 12, Græsted

Ansøger: Ib Johannes Larsen, Saltrup Mark 12, Græsted

Konsulent: Agrovi Byggerådgivning /Tina Seligmann Petersen

Tilsynsmyndighed: Gribskov Kommune, Center for Plan, Klima og Trafik

Listebetegnelse: Virksomheden er omfattet af §10 i miljøministeriets Lov nr. 1486 
af 4. december 2009, om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrloven).

Vigtige datoer:

Tilladelsen meddeles den xx.xx 2014

Klagefristen udløber den xx.xx 2014
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1. Sagens bilag

Følgende bilag er indgået i behandling af sagen

• ansøgningsmateriale modtaget den 10. april 2013

2. Offentlighedsfaser

I henhold til §56 i Husdyrloven skal Gribskov Kommune give naboerne en skriftlig 
orientering inden der træffes afgørelse i sagen. Gribskov Kommune har den 19.11. 
2013 fremsendt en skriftlig orientering til naboerne i høring i 3 uger. Der er ikke 
kommet bemærkninger i høringsperioden.

3. Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet, og tilladelsen er udarbejdet i henhold til Lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr. 1486 af 04/12/2009 – betegnet 
husdyrloven), bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (bek. 
nr. 294 af 31/03/2009), bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage m.v. (bek. nr. 915 af 27/06/2013 – betegnet 
husdyrgødningsbekendtgørelsen).

4. Meddelelse om tilladelse

Gribskov Kommune meddeler på baggrund af den indsendte ansøgning og på 
nedenstående vilkår tilladelse til udvidelse af kvæghold, beliggende Saltrup Mark 12, 
3230 Græsted. Der er ikke søgt om ændringer eller udvidelser af stalde i øvrigt.

Agrovi Byggerådgivning har på vegne af Ib Johannes Larsen indsendt ansøgning om 
udvidelse af kvægholdet. 

Gribskov Kommune har kontrolleret svarene i standard ansøgningsskemaet på de 10 
spørgsmål omkring miljø, natur, landskab og naboforhold.  

Tilladelse er meddelt på de vilkår der fremgår af kapitel 7. 

Tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Enhver ændring af husdyrbrugets besætning, 
stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udspredningsareal eller andre af tilladelsens 
forudsætninger skal indsendes til vurdering i kommunen, der træffer afgørelse om, 
hvor vidt ændringerne kan ske inden for rammerne af denne tilladelse. 

Virksomheden skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser 
-også selvom disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne tilladelse.

Vilkårene i denne tilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato, 
hvor tilladelsen træder i kraft. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 
år efter den er meddelt. Herved forstås at etableringen skal være gennemført. Med 
udnyttet menes, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale om 
levering af dyr, eller er påbegyndt en opformering af det tilladte dyrehold til den 
ansøgte produktion, og at dyreholdets udvidelse færdiggøres i et rimeligt tempo og 
normalt er afsluttet inden 1 år efter fristens udløb.

Tilladelsen kan udnyttes, selv om der klages over den medmindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af at andre nødvendige 
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tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Miljøklagenævnet ved sin behandling 
kan ændre eller ophæve en tilladelse. Udnyttes en tilladelse, der er klaget over, sker 
det derfor for egen regning og risiko. 

5. Dispensation for afstandskrav 

Der meddeles samtidig dispensation i henhold til § 9 stk. 3 i Husdyrloven fra 
afstandskrav fra staldanlæg til naboskel samt til beboelse på samme ejendom samt 
fra maskinhal til naboskel. Jævnfør §9 stk. 3 fastsætter kommunalbestyrelsen vilkår 
om placering, indretning og drift i forbindelse med tilladelse efter § 10. Efter 
udvidelsen bliver mindste afstand fra staldbygninger til beboelse 7 m samt fra 
staldanlæg til naboskel 20 m. Maskinhallen afstand til naboskel er 4 m.

6.  Klagevejledning og offentliggørelse

Denne tilladelse er meddelt i overensstemmelse med § 10 i husdyrloven. Kommunens 
afgørelse om tilladelse vil blive annonceret den xx.xx.2014 på kommunens 
hjemmeside www.gribskov.dk samt i UgePosten.

Afgørelsen der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrloven, kan påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet indenfor 4 uger efter afgørelsens annoncering. En 
eventuel klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- 
og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. §81 stk. 1 i husdyrloven.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ved sin behandling stadfæste, ændre eller ophæve 
tilladelsen.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagen d.v.s. naboer og klageberettigede personer, organisationer og myndigheder i 
forskelligt omfang.

Eventuel klage skal være skriftlig og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen skal indsendes til Gribskov Kommune, 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller pr. mail til tms@gribskov.dk, som videresender 
klagen med sagens akter. Se mere på www.nmkn.dk.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens §90. En 
eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Kopi sendt til:

Ejer og rådgiver

• Ib Johannes Larsen, Saltrup Mark 12, 3230 Græsted
• Agrovi v. Tina Seligmann, Industrivænget 22, 3400 Hillerød

Naboer
• Ole Eriksen, Saltrup Mark 11, 3230 Græsted
• Søborg Søs Landvindingslaud v/Lise Lotte Pedersen, Vokstrupgårdsvej 3, 3230 

Græsted
• Erik Tage Christiansen, Gillelejevej 53A, 3230 Græsted
• Gillelejevej 53B, 3230 Græsted (Kaja Voss, Karin Winther Lerager, Knud Mogens

Voss og Peter Henrik Voss)
• Carsten Holm, Gillelejevej 51, 3230 Græsted
• Svend Nielsen, Gillelejevej 47, 3230 Græsted
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• Jette og Jens Jacob Hindhede, Gillelejevej 45, 3230 Græsted

Andre
• Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk  )
• Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité – dngribskov-sager@dn.dk
• Det økologiske Råd - husdyr@ecocouncil.dk
• DOF Nordsjælland – formand@dofnordsj.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund – jacs@sportsfiskerforbundet.dk
• Friluftsrådet, (sendt pr. email fr@friluftsraadet.dk)
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7. Vilkår

Generelle 

• Virksomheden skal til enhver tid drives og leve op til gældende regler i love og 
bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold 
til denne tilladelse.

• Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den 
miljøtekniske beskrivelse og de fastsatte vilkår.

• Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på 
virksomheden. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der er udenlandsk 
arbejdskraft, skal relevante vilkår oversættes til et sprog, de udenlandske 
medarbejder forstår.

Dyrehold 

• Husdyrbruget på ejendommen må maksimalt være på 2 avlstyre og 30 køer 
med opdræt dvs. maksimalt 92 kreaturer svarende til knap 30 DE beregnet 
efter gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Indenfor dette 
produktionsniveau tillades afvigelser i produktionssammenhæng, så længe det 
maksimale antal dyreenheder ikke overskrides.

• Antallet af dyreenheder må variere med 10 % i løbet af planåret  ( 1. august til 
31. juli). Dog må det maksimale dyrehold beregnet som et gennemsnit i 
perioden 1. august til 31. juli ikke overstige 29 dyreenheder.

• Håndtering og udbringning af husdyrgødning må ikke medføre gener.  

• Udbringningen skal altid foregå efter principperne i godt landmandskab, således
at dybstrøelsen udbringes på de mest optimale tidspunkter til mindst muligt 
gene for de omkringboende, samt med bedst muligt udnyttelse af 
næringsstofferne i dybstrøelsen.

Stalde og anlæg

• Udvidelse af kvægproduktion må ikke igangsættes, før der er givet de 
nødvendige tilladelser fra Gribskov Kommune.

• I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der 
sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen (skal overholde 
Landbrugets Byggeblad om etablering af løsdriftsstald uden fast bund til 
ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse).

Støj

• Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau målt i skel til nabobeboelse 
udenfor ejendommens område i det åbne land må på intet tidspunkt overstige 
grænseværdierne anført i nedenstående tabel:
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Mandag-fredag

kl. 7-18 (8 t)

Lørdag 

kl. 7-14 (7 t)

Alle dage 

kl. 18-22 (1 t)

Lørdag

kl. 14-18 (4 t)

Søn- og helligdag

kl. 7-18 (8 t)

Alle dage

kl. 22-7 (½ t)

Alle dage

kl. 22-7

Maksimal værdi

55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, 
korrigerede støjniveau i dB(A). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for 
den pågældende periode. 

• Virksomheden skal, for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, 
hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

• Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid 
gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales 
med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.

• Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes én gang 
årligt, med mindre den seneste kontrol viser at støjkravene ikke kan 
overholdes. 

Lugt

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

• Produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges, så dannelse af lugtende
stoffer begrænses mest muligt.

• Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der 
vurderes at være væsentlig større end der kan forventes i følge grundlaget for 
miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og 
gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støv

• Virksomheden skal indrettes således, at der ikke opstår væsentlige støvgener 
for omkringliggende nabobeboelser, bymæssigt bebyggelse eller virksomheder.

Lys 

• Der må ikke opstå væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller set
ud fra et landskabeligt hensyn.  

Affald og andre gener

• Farligt affald skal opbevares indendørs, og på tæt bund uden risiko for 
forurening af grund- og overfladevand.  

• Animalsk affald må ikke nedgraves eller opbevares sammen med 
husdyrgødningen. 
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• Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning 
og foderrester m.v. 

• Opbevaring af foder skal ske på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af 
skadedyr (rotter m.m.).

• Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse, som minimum 
er i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens 
Skadedyrslaboratorium.

Driften af udbringningsarealerne

• Der må maksimalt udbringes husdyrgødning fra 28,91 DE på det ansøgte areal.

• Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægge:

- Gødningsregnskab

- Dokumentation for produktionen jf. vilkår om dyrehold.

- Udbringningen skal ske i henhold til godt landmandskab, således at 
lugtgenerne begrænses. Såfremt godt landmandskab ikke efterleves kan 
tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre god landmandsskik.
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8. Resumé – beskrivelse af projektet

Ib Johannes Larsen har søgt om tilladelse til udvidelse af kvægproduktion på adressen
Saltrup Mark 12, 3230 Græsted.

Ansøgningen vedrører en udvidelse af produktionen fra de nuværende 14,5 DE til 
fremtidig produktion på 28,91 DE. 

Husdyrhold, antal og produktions

Ansøgt

Ko 30 ~ 13,04

Tyr 2 ~ 0,83

Kvier < 6 mdr. 7 ~ 1,40

Kvier > 6 mdr- 23 ~ 8,52

Tyre < 6 mdr. 7 ~ 0,61

Tyre > 6 mdr. 23 ~ 4,51

I alt 28,91 DE

Udvidelsen vil ske i eksisterende stald + maskinhus, og ejendommen er beliggende i 
landzone og registeret som en ejendom med landbrugspligt.

Til virksomheden hører udbringningsarealer på i alt 25,85 ha.

Da størrelsen af det ansøgte husdyrhold overstiger 15 DE, men er mindre end 75 DE, 
er dyreholdet omfattet af reglerne om tilladelse efter §10 i husdyrloven.

Der søges om dispensation fra husdyrlovens §8 stk. 2 fra stald til naboskel samt til 
beboelse på samme ejendom. Maskinhallen (lovliggøres til stald) ønskes benyttet til 
udvidelsen af kvægproduktionen, og der søges også her om dispensation for afstand 
til naboskel.
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9. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Ved meddelelse af tilladelse efter §10 i Husdyrloven skal det vurderes, hvorvidt 
ændringer og udvidelser vil have væsentlig indvirkning på miljøet samt om 
husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er 
uforenelig med hensynet til omgivelserne. Vurderingen er foretaget i forhold til de 10 
punkter i ansøgningen.

Dyreholdet på ejendommen kommer over 15 DE og under 75 DE, og dermed omfattet 
af § 10 i husdyrloven. Projektets mulige indvirkning på det omgivende miljø, landskab 
og naboforhold er foretaget på baggrund af en konkret vurdering, hvor 
hovedpunkterne er:

• Hensynet til de landskabelige værdier

• Anvendelse af bedste tilgængelig teknik (BAT).

• Beskyttelse af eventuelle gener fra lugt, støj, støv og transporter

• Sikring af korrekt affaldshåndtering

• Beskyttelse af overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter og dyr,
samt deres levesteder.

9.1. Landskabsvurdering

Husdyrbruget er beliggende i det åbne land i et område med spredt bebyggelse uden 
for sårbare eller beskyttede områder. Iøvrigt er husdyrbruget beliggende uden for 
bygge- og beskyttelseslinier (sø-beskyttelseslinie, å-beskyttelseslinie, skovbyggelinie, 
strandbeskyttelseslinie, kirkebyggelinie, fortidsmindebeskyttelseslinie). Ejendommen 
er beliggende indenfor kommuneplan 2009-2021 ”jordbrugsområde”. 
Jordbrugsområdet er som hovedregel forbeholdt jordbrugserhvervet. Da udvidelsen af 
husdyrproduktionen sker indenfor de eksisterende rammer vurderer kommunen, at de
landskabelige værdier respekteres – derfor stilles der ingen vilkår vedrørende de 
landskabelige forhold. Udvidelsen vil derfor ikke påvirke de landskabelige værdier 
væsentligt.

9.2. Lokalisering

Husdyrbruget er placeret i landzone, og nærmeste byzone er Saltrup, som er 
lokaliseret ca 581 m sydvest for Saltrup Mark 12 og 864 m sydøst ligger Esbønderup. 
Det nærmeste sommerhusområde er beliggende 2,5 km fra ejendommen. Nærmeste 
samlet bebyggelse er beliggende i 581 m sydvest fra ejendommen. Nærmeste 
enkeltbeboelse uden for samlet bebyggelse uden landbrugspligt er beliggende ca. 215 
fra Saltrup Mark 12. I nærområdet til Saltrup Mark 12 er der ingen områder i 
landzone, som i lokalplaner er udlagt til boligformål, blandet bolig eller erhverv. 

Afstand til nærmeste:

Fredning: 896 m

Åbeskyttelseslinie: 2,34 km 

Søbeskyttelseslinie: 3,5 km (Esrum Sø) 

Skovbeskyttelseslinie: 807 m (Gribskov)

Kirkebyggelinie: 860 m (1,14 km til Esbønderup kirke)

Strandbeskyttelseslinie: 5,3 km
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Afstand fra ejendommen:

Til Afstand (m) Krav (m)

Ikke-almene 
vandforsyningsanlæg

>25 m (212 m til Gillelejevej 53a) 25

Almene 
vandforsyningsanlæg

>50 m (1,55 km) 50

Vandløb (herunder dræn) 
og søer

194 m til vandløb, 383 m til 
beskyttet sø og 89 m til dræn

15

Offentlig vej og privat 
fællesvej

481 m til offentlig vej

144 m til privat fællesvej

15

Levnedsvirksomhed >25 m 25

Beboelse på samme 
ejendom

7 m fra stald  

26 m fra maskinhal

15

Naboskel 20 m fra stald

4 m fra maskinhal

30

Nabobeboelse 168 m 50

 Tabel 1: Afstand fra løsdriftsstald  

Vurdering

Projektet overholder afstandskravene i §6 i Husdyrloven, der omhandler afstand til 
nabobeboelse, byzone og sommerhusområde, blandet bolig og erhverv m.v. Projektet 
overholder afstandskravene i §8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug , der 
omhandler afstand til vandforsyning, vandløb og vej. Dog er afstand til naboskel + 
egen beboelse ikke overholdt. Der er mulighed for dispensation, som gives i dette 
tilfælde. 

Stalden på 440 m2 er opført i 1999 og beliggende 20 meter fra skel og 7 meter fra 
stuehus. Parallelt hermed ligger en tilsvarende 440 m2 maskinhal opført i 2008. Denne
er opført umiddelbart op til skel og 4 meter fra stalden og dermed 26 meter fra egen 
beboelse. Denne hal ønskes også indrettet til kreaturer, og dermed bliver der behov 
for en dispensation for afstand til skel. Afstand til egen bolig på 15 meter overholdes.
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9.3. Produktion

Der ansøges om tilladelse til udvidelse af husdyrholdet i eksisterende løsdriftsstald + 
maskinhal med dybstrøelse.

Antal dyr Dyretype Antal dyr/DE DE

30 ko 2,3 13,04

2 tyr 2,4 0,83

7 Kvier <6 mdr. 5 1,4

23 Kvier >6 mdr. 2,7 8,52

7 Tyre <6 mdr. 11,5 0,61

23 Tyre >6 mdr. 5,1 4,51

I alt DE 28,91

Vurdering

Antallet af dyreenheder må variere med 10 % i løbet af planåret  ( 1. august til 31. 
juli). Dog må det maksimale dyrehold beregnet som et gennemsnit i perioden 1. 
august til 31. juli ikke overstige 29 dyreenheder.

Antallet af dyr indenfor hver dyrekategorier må maksimalt variere med 10% i løbet af 
planåret inden for de maksimale 29 DE. 

9.4. Staldanlæg

Stalden er indrettet som løsdriftsstald. Maskinhal (lovliggøres til stald) ønskes også 
brugt som stald. I sommerhalvåret er dyrene hovedsageligt på græs. Kvæget har dog 
stadigvæk adgang til stalden.

Vurdering:

Det vurderes, at stalden og maskinhal (som konverteres til staldanlæg) følger 
Landbrugets byggeblad for etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, 
ungdyr m.v. på dybstrøelse.

9.5. Husdyrgødning

Husdyrgødningen fra løsdriftstaldene muges 1 gang årligt. Ved mugning i 
sommerhalvåret køres dybstrøelsen direkte til udbringning. Husdyrgødningen 
håndteres som dybstrøelse.

Vurdering:

Derefter udbringes husdyrgødningen direkte fra stalden til arealerne. Udbringningen 
skal altid foregå efter principperne i godt landmandskab, således at dybstrøelsen 
udbringes på de mest optimale tidspunkter til mindst muligt gene for de 
omkringboende, samt med bedst muligt udnyttelse af næringsstofferne i dybstrøelsen.
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9.6. Lugt

Staldanlæggene vil være i drift hele året, dog vil dyrene mest være på stald i perioden
fra den ca. den 1. november til den 1. maj. Der er naturlig ventilation, og dyrene går 
på dybstrøelse. Der er ikke foretaget lugtberegninger på anlægget da de nærmeste 
nabo uden landbrugspligt er beliggende ca. 214 meter fra anlægget og ikke indgår i 
en samlet bebyggelse.

Ejendommens beliggenhed vurderes at være udenfor afstandskravet i 
husdyrgodkendelseslovens §20, idet nedenstående tre krav er overholdt og ligger 
mere end 300 meter fra ejendomme:

1) en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet 
bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren.

2) et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde

3) et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og 
erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative 
formål og lign.

Der skal gives dispensation i henhold til §8 i Husdyrloven.

For samtlige afstande, se tabel 1.

Vurdering:

Det vurderes, at når staldanlægget hovedsageligt er i drift i vinterhalvåret, kan den 
drives uden at den daglige drift giver anledning til væsentlige lugtgener.

Produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges, så dannelse af lugtende 
stoffer begrænses mest muligt.

På ovennævnte grundlag vurderer Gribskov Kommune derfor som tilsyns- og 
godkendelsesmyndighed, at produktionen kan accepteres med den valgte placering og
indretning.

På baggrund af afstandene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone vurderes 
risiko for lugtgener at være yderst begrænsede. Udvidelse af kvægproduktionen 
forventes derfor ikke at give anledning til øget lugtgener. 

9.7. Ammoniakfordampning fra anlæg 

Kommunalbestyrelsen kan ikke efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse 
m.v. af husdyrbrug godkende husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller 
ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet jf. 
husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9, stk. 1. Ved væsentlige virkninger på miljøet 
efter husdyrbekendtgørelsens, forstås, at beskyttelsesniveauet for ammoniak, lugt, 
fosfor og nitrat overskrides, jf. husdyrbekendtgørelsens § 9, stk. 3. 
Beskyttelsesniveauet er fastlagt i bilag 3 til husdyrbekendtgørelsen.

Beskyttelsesniveauet for ammoniak er rettet mod områder, som er omfattet af 
husdyrlovens § 7 og betegnes som ”særlige naturområder”. Inden for bufferzoner til 
disse naturområder, må merbelastningen af ammoniak ikke overskride fastlagte 
niveauer. Bufferzone I er inden for 0-300 m, og bufferzone II er inden for 300-1000 
m, fra naturområder omfattet af lovens § 7.
Der er ingen særlig naturområder omfattet af husdyrlovens § 7 indenfor 300 og 1000 
m fra anlæggene på Saltrup Mark 12.

Ud fra eksisterende data har kommunen ikke kendskab til nogen forekomst af bilag 4 
arter inden for hhv. 300 og 1000 m fra bygningen.
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Vurdering:

Da husdyrbrugets anlæg ligger mere end 300 meter fra et beskyttet naturområde 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 (kategori 3 -bufferzone 1), vil der ikke blive 
stillet yderligere krav til reduktion af ejendommens ammoniakfordampning, end hvad 
der i forvejen reguleres af de generelle regler iht. husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Udvidelsen af dyreholdet vil ikke påvirke arter og naturtyper, som er på 
udpegningsgrundlaget for habitatområdet, idet området ligger uden for den radius, 
hvor der vil være en væsentlig ammoniak påvirkning fra anlægget. Se desuden bilag 
2.

9.8. Støj

Miljøstyrelsen anbefaler, at støjkravene for landbrugsvirksomheder tager 
udgangspunkt i de i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 nævnte støjgrænser for 
områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse.

Støjgrænserne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer, som f.eks. 
ventilationsanlæg og korntørringsanlæg, og omfatter derfor ikke støj i forbindelse med
alm. landbrugsdrift f.eks. markarbejde.

Vurdering:

Der er i tilladelsen blive stillet vilkår om støjgrænser, for at sikre nærmeste naboer 
mod støjgrænser. Det vurderes dog, at ejendommens faste tekniske installationer ikke
vil medføre støj, som kan være til gene for nærmeste naboer.

9.9. Støv

Støvgener kan opstå ved håndtering af foder og halm samt i forbindelse med 
markarbejdet. 

Vurdering:

Da støv i forbindelse med disse aktiviteter kun vil forekomme i korte perioder, er det 
Gribskov Kommunes vurdering, at udvidelsen af kvægholdet ikke vil medføre 
væsentlig forøgelse af ejendommens støvpåvirkning af omgivelserne.

9.10. Transport

De væsentligste kilder til støj på ejendommen vil forekomme i forbindelse med kørsel 
med landbrugsmaskiner, transport af foder og dyr samt udkørsel af husdyrgødning.

Vurdering

Det vurderes, at ejendommens transportforhold ikke vil være til gene for de 
omkringliggende ejendomme, da transporten ikke går gennem Saltrup eller 
Esbønderup.

9.11. Skadedyrsbekæmpelse

Ejendommen skal sikre, at driften ikke giver anledning til unødige fluegener ved 
nabobeboelser.

Vurdering:

Skadedyrsbekæmpelse skal ske i overensstemmelse med Statens 
Skadedyrslaboratoriums vejledning for skadedyrsbekæmpelse.
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9.12. Anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT)

BAT princippet er en forpligtigelse til at vælge den mest moderne teknologi som set ud
fra en helhedsvurdering, forebygger og begrænser virksomhedens forurening mest 
muligt under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Ved vurderingen skal der 
først og fremmest lægges vægt på, hvad der kan opnås, i hvilket omfang det er 
påkrævet at anvende rensningsforanstaltninger, og om der er behov for yderligere 
foranstaltninger til at begrænse forureningen.

Vurdering: 

Gribskov Kommune vurderer, at når det gælder kravet om anvendelse af BAT for 
husdyrbrug, der søger en tilladelse efter § 10 i Husdyrloven, er udgangspunktet, at 
den generelle regulering er tilstrækkelig, når der ikke er særlige forhold, der taler for 
yderligere BAT tiltag. Det vil sige, at virksomheden overholder den til enhver tid 
gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fastsætter minimumskrav til indretning
af stalde, krav til opbevaring af gødning, ensilage, spildevand m.v, krav til indretning 
af afløb og til drift samt til vedligeholdelse.

Udvidelsen af dyreholdet sker i eksisterende staldanlæg + maskinhal der lovliggøres 
som stald. Der er således ikke belæg for at stille vilkår til ammoniakreducerende tiltag
for staldanlæg. Gribskov Kommune vurdererer derfor, at det ikke er proportionalt at 
kræve yderligere BAT tiltag end den generelle regulering på virksomheden.På 
baggrund af ovenstående vurderer Gribskov Kommune samlet, at ansøgningen lever 
op til anvendelsen af BAT, da gældende lovgivning overholdes, og eventuelle gener 
forsøges imødekommet. Der opretholdes en god hygiejne, et fornuftigt management 
og en løbende kontrol af vand- og energiforbrug. Kommunen vurderer derfor, at der 
ikke er behov for yderligere vilkår vedrørende BAT.

9.13. Arealer

Nitrat til grundvand 

Ejendommen ligger dels i et område med drikkevandsinteresser og dels i et område 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området inden for OSD ligger i den 
afdrænede Søborg Sø, hvor der ikke sker nogen grundvandsdannelse. Arealet vil ikke 
blive udpeget til nitratfølsomt indvindingsområde. Der er således ikke risiko for 
grundvandet ved den påtænkte udvidelse af bedriften.  

Saltrup Mark 12 har ingen udspredningsarealer, som ligger i områder der er 
nitratfølsomme i relation til grundvand, og dermed er der ingen konflikter mellem 
ejendommen og nitratfølsomme drikkevandsinteresser.

Vurdering:

Gribskov Kommune vurderer derfor, at den generelle regulering er tilstrækkelig til at 
sikre grundvandet, og at den ansøgte udvidelse ikke vil medfører væsentlig øget 
påvirkning af grundvands og drikkevandsressourcen i området.

9.14. Nitrat- og fosforudvaskning, overfladevand

Beskyttelse af vandområder mod nitratbelastning i forhold til overfladevand fokuserer 
på de oplande der afvander til de mest sårbare Natura 2000- områder. Ved 
miljøvurderingen af tilladelser efter §10 i husdyrloven, skal oplande til mindre sårbare 
områder følge generelle regler uanset reduktionspotentiale. De skærpede harmonikrav
beregnes derfor kun i oplande i meget sårbare områder, d.v.s. nitratklasse II og III. 
Saltrup Mark 12 har ingen udspredningsarealer, som ligger inden for nitratklasse II 
eller III, og ej heller i områder der er fosforfølsomme.

De fleste søers planteproduktion er begrænset af fosfor. En stor tilførsel af fosfor 
betyder, at mange søer er grumsede og med en flora og fauna, der adskiller sig 
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væsentlig fra søer i balance. Ved udbringning af husdyrgødning tilføres markerne 
fosfor, som er et vigtigt plantenæringsstof. Ved høst fjernes der fosfor med 
afgrøderne.

Alle de ejede arealer ligger i oplandet til Natura 2000-områder. Der er ingen af 
arealerne, der skråner mere end 6o ned mod søer eller vandløb, hvorved der vurderes 
ikke at være risiko for overfladeafstrømning. 

Vurdering:

Det er kommunens vurdering, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 
beskyttelsesniveauer er tilstrækkelige til at undgå en væsentlig virkning på miljøet, da
ejendommen har 25,85 ha jord til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra 29 
DE kvæg. Det betyder, at ejendommens arealer i gennemsnit får tilført 1,1 DE/ha.

Gribskov Kommune vurderer, at med det meget lave harmonitryk (1,1 DE/ha) samt 
det faldende dyretryk i oplandet til Gribskov vil der ikke være nogen væsentlig 
påvirkning af overfladevand som følge af afstrømningen fra bedriftens 
udbringningsarealer. Gribskov Kommune vurderer, at der ikke er særlige forhold, som 
kan begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning
af kvælstof og fosfor. Der stilles derfor ikke vilkår hertil udover det generelle 
beskyttelsesniveau.

9.15. Påvirkning af natur 

Saltrup Mark 12 ligger i det åbne land nord for Saltrup og Esbønderup, der begge er 
landsbyer i landzone. 1,1 km syd for Saltrup Mark 12 ligger Gribskov. 

Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter §7 i 
Husdyrloven inden for en afstand af 1 km fra anlæggene. Syd for ejendommen ligger 
Gribskov der er Natura 2000 område nr. 133.

På kortet i bilag 2 er staldanlæggene angivet med en lille blå firkant. Desuden ses 
bufferzoner på 300 m og 1000 m omkring den ønskede placering af 
dyreholdet/anlægget. Beskyttede naturtyper vises på kortet. Vandløb som er åbne er 
markeret med blå, rørlagte vandløb er markeret med stiplet blå linie. Vandløb, som 
har rød farve, er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

På udbringningsarealerne tilhørende Saltrup Mark 12 ligger der ingen naturområder 
der beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Vurdering:

Det er kommunens vurdering, at der ikke på eller nær udbringningsarealerne findes 
natur, der kræver beskyttelse udover de almindeligt gældende regler for udbringning 
af husdyrgødning. 

9.16. Harmoniareal 

Der håndteres husdyrgødning fra 29 DE kvæg og bedriften har 25,85 ha til ud-
bringning til rådighed. 

Vurdering:

Der er således areal nok til rådighed til at opfylde det forøgede harmonikrav. 

9.17. Habitatvurdering 

Inden et projekt kan godkendes skal der ifølge habitatbekendtgørelsen §7, stk. 1 
foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre 
projekter og planer kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Ved vurderingen 
af om et projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, skal der ses på den 
eventuelle skade projektet kan have på området og dens bevaringsmålsætning jf. 
Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2. Hvis skaden vurderes at kunne skade området, 
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kan der ikke meddeles godkendelse til det ansøgte. Hvis vurderingen derimod viser, at
projektet ikke kan skade området, kan der meddeles godkendelse til det ansøgte. 

Der er ikke kendskab til forekomst af Bilag IV-arter udover dem på 
udpegningsgrundlaget for habitatområdet Gribskov nr. 108.

Gribskov Kommune har jf. §7 i bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen) vurderet, at den ansøgte ændring af husdyrbruget, ikke vil 
få væsentlig indvirkning på miljøet, og at udvidelse af kvægproduktionen sker 
foreneligt med beskyttelse af dyr og planter jævnfør habitatbekendtgørelsens §11. 

10. Kommunens bemærkninger og vurdering 

Gribskov Kommune har i ovenstående vurderinger konkret forholdt sig til om at 
husdyrlovens § 19 og § 27 er overholdt således, at der undgås en væsentlig virkning 
på omgivelserne og miljøet samt om der sker en begrænsning af forureningen ved 
anvendelse af bedst tilgængelige teknik. 

Det er ligeledes vurderet, at bedriften i kumulation med andre husdyrprojekter i 
oplandet ikke har en skadelig virkning på Natura 2000 området ved Gribskov. Der 
tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens digitale vejledning samt oplysninger fra Det 
Centrale Husdyrregister (www.jordbrugsanalyser.dk) om antal af husdyr fordelt på 
kystoplande. 

Vurdering af dyretrykket i opland til
Gribskov med indeholdende Natura 2000

områder. Natura 2000 

Dyretryk

Gribskov Udviklingen i dyretrykket i oplandet er
faldet fra 3288,4 DE i 2007 til 2739,6 DE i

2012

Tabel 2: Udvikling i dyretryk i opland

Jf. habitatbekendtgørelsen er det med baggrund i ovenstående vurderet, at det 
ansøgte projekt ikke vil forringe tilstanden af områdets naturtyper og levestederne for
arterne eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som 
de internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget for at beskytte. Kommunen 
har dermed vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt, 
og der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet i 
henhold til § 7 i habitatbekendtgørelsen. Vurderingen er lavet på baggrund af den 
viden og de beregningsmetoder kommunen har på området. På den baggrund 
vurderes det, at det ansøgte ikke strider imod vandplanens opfyldelse. 

11. Samlet vurdering 
Samlet set vurderer kommunen, at når §10 tilladelsens vilkår overholdes, har ansøger
truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives 
på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet 
til omgivelserne. Kommunen vurderer, at drift af husdyrbruget, udbringning af 
husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler
og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er defineret i husdyrloven. 
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12. Bilag 1: Kort over udspredningsarealer
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13. Bilag 2: Screening af natur 

Screening af naturdata ifbm. §10 tilladelse for udvidelse af kvægproduktion i 
eksisterende maskinhal, Saltrup Mark 12, 

Hvad ligger inden for 300 meter bufferzone fra bygning:
Ca. 300 m syd for bygningen findes et §3 omr., en slette-mose.

Ca. 250 m vest for bygningen findes et beskyttet vandløb, Søborg Landkanal.

Hvad ligger inden for 1000 meter bufferzone fra bygning:
Ca. 650 m syd-øst for bygningen findes et stort område benævnt "Birket". "Birket" er 
et mose- og engområde med små-søer. Dele af området er i 2010 vurderet til at have 
naturværdi 3 og 5. Området har tidligere, i Amtets tid, været registeret som et 
område med stor botanisk værdi bla. pga. en sø i det sydøstlige område, hvor der er 
registeret forekomst af vandaks samt flere andre arter.

Ca. 700 m øst for bygningen (matr. nr. 19 i, 19 h, 19 d) er en mose beliggende 
(næsten i nordvestlig forlængelse af "Birket").

Ca. 840 m syd for bygningen (matr. nr. 1 bk) findes et sø- og engområde.

Ca. 850 m nord for bygningen (matr.nr. 161 b, 218 b) er et 
mose-område beliggende.

Ca. 680 m nord for bygningen er en mose beliggende. 

Ca. 540 m nord for bygningen forløber en kanal (der er evt tale om Søborg Kanal) 
gennem Søborg Sø. 

Ca. 730 m nord for Bøge-Birkerenden (matr.nr. 19d) forløber et beskyttet vandløb.

Ca. 680 m øst for bygningen forløber et offentligt vandløb, Bøge-Birkerenden, der er 
et beskyttet vandløb.

Ca. 520 m syd for bygningen forløber et åbent vandløb, Slettemosevandløbet.

Ca. 590 m vest for bygningen forløber Saltruprenden, der er et 
offentligt vandløb.

Ca. 700 m vest for ovennævnte Saltruprende, forløber et beskyttet vandløb.

Overordnet:
Bygningen ligger mere end 1000 m fra Natura2000 området Gribskov.

Kommunen har ikke kendskab til nogen forekomst af bilag 4 arter inden for hhv. 300 
og 1000 m fra bygningen ud fra eksisterende data.

Sammenfatning:
Der ses ikke at være noget til hinder for at omtalte bygnings funktion ændres fra 
maskinhal til af indeholde kvæg set i forhold til 300 m-zonen hvad angår påvirkning af 
naturen.
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Hvad angår 1000 m-zonen ses der heller ikke at være nogen hindring for det ansøgte.
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