§ 10-tilladelse til husdyrproduktionen på
Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev
Stor race kvier 7-26 mdr.

v/ Frank Jessen, Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev
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Tilladelse efter § 10
Skive Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 10 i lov. nr. 1486 af 4. december 2009 om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til udvidelse af dyreholdet
Tilladelsen er meddelt på nedenstående vilkår og husdyrbruget skal fremover drives efter
disse. Tilladelsen er givet på grundlag af den fremsendte ansøgning og oplysninger, der
fremgår af denne tilladelse og vedlagte bilag til tilladelsen m.v.
Tilladelsen er baseret på følgende lovgivning:




Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk nr. 1486 af 04/12-2009).
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (bek. nr. 294 af
31/03/2009).
Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder,
husdyrgødning, ensilage mv. (bek. nr. 764 af 28/06 2012).
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Anlæg


Beskrivelse af udvidelsen

Husdyrproduktionen på Sejstrupvej 7a er en del af en større bedrift med husdyrhold. Øvrige
ejendomme under bedriften er Sejstrupvej 13 (§12 - miljøgodkendt) og Ørumvej 77 (§11miljøgodkendt). Alle bedrifter drives økologisk.
Der gøres opmærksom på, at en tilladelse til husdyrproduktion til og med 75 DE efter reglerne
i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse,
dispensation m.v. efter anden lovgivning.



Dyreholdet

Der er i øjeblikket tilladelse til et dyrehold på 50,7 DE. Der ønskes etableret et husdyrhold i
overensstemmelse med nedenstående tabel:
Husdyrhold, antal og produktionsniveau
Nudrift
Årsdyr
DE
Kvier 7-18 mdr.
Kvier 18-26 mdr.
Tyrekalve (40-220 kg)
Ungtyre (220-440 kg)
Kvier/stude (6-28 mdr)
I ALT

120
120
13

Ansøgt drift
Årsdyr
DE
46
19,9 DE
93
55,1 DE

14,1
30,0
6,6
50,7

75

1.

Husdyrproduktion Det erhvervsmæssige dyrehold på Sejstrupvej 7a, må efter
tilladelsen er taget i brug, ikke afvige fra ovenstående årsproduktion i kollonen ”Ansøgt
drift”.

2.

Udnyttelsesfrist Tilladelsen skal være taget i brug inden 2 år efter den er meddelt.

Tilladelsen eller godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse
anlægsarbejder og disse arbejder fortsættes i et rimeligt tempo.


af

bygge-

og

Bygninger

Anlægget består af en eksisterende stald på ejendommen Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev.
Stalden er framatrikuleret den øvrige del af ejendommen på Sejstrupvej 7a. Stalden ligger ca.
60 meter fra stuehuset på ejendommen.


Opbevaring af gødning

Der er ikke gødningsopbevaringsanlæg på ejendommen. Kvierne går på dybstrøelsesmåtte. Da
bedriften drives økologisk, er der krav om at kvierne er på græs 6 mdr. om året. Når dyrene
kommer på græs, fjernes dybstrøelsesmåtten fra stalden og bringes direkte ud.
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Påvirkning af omgivelserne


Ammoniak

o

§3

Der ligger en lille sø med omkringliggende mose samt et større mose- og engområde hhv. 550
meter vest og 850 meter øst for anlægget. Ammoniakdeposition på naturområderne fra den
ansøgte udvidelse, vil ligge under 1 kg/ha/år og udvidelsen vurderes dermed ikke at få
væsentlig indvirkning på naturområdernes tilstand
o

Natura 2000

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med
vilje, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.
Ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag
IV, er der registreret følgende bilag IV arter i området omkring anlægget: vandflagermus,
sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø.
Skive Kommune har pt. ikke kendskab til andre bilag IV arter i området.
Det vurderes, at potentielle levesteder eller sporadiske opholdssteder for bilag IV arter ikke
påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt.



Lugt Støj Støv

Der vil være en lugtpåvirkning af omgivelserne fra kvægproduktionen. Stalden på Sejstrupvej
7a ligger ca. 60 meter fra nærmeste nabos stuehus.
For at begrænse lugt-, støj- og støvgener, stilles der vilkår om, at ejendommen skal holdes
ryddelig.

3.

Ryddelig Ejendommen skal så vidt muligt holdes ryddet. Tab af foder og halm skal
fjernes. Foder skal opbevares, således det ikke giver anledning til tilhold af skadedyr.

Ejendommen ligger i det åbne land, som generelt betragtes som landbrugets erhvervsområde,
og som bosiddende i det åbne land må der periodevis forventes lugt- støv- og støj
påvirkninger.
Driften af staldanlægget forventes ved den ansøgte produktion ikke at medføre støv- eller
lugtgener for de omkringboende, hvis vilkåret overholdes.
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Arealer
Bedriftens ejede og forpagtet areal, græsningsarealer samt gylleaftaler er godkendt under §
12-godkendelsen Sejstrupvej 13, 7840 Højslev. Al husdyrgødning fra Sejstrupvej 7a afsættes
på de miljøgodkendte arealer. Da arealerne reguleres via miljøgodkendelse til Sejstrupvej 13
vurderes arealerne ikke i denne tilladelse.
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Offentlighed


Høring

Tilladelsen har været i høring hos relevante parter i 3 uger. Der indkom ingen høringssvar i
perioden. Beboer på og ejere af følgende adresser har haft tilladelsen i høring:
Sejstrupvej 9, 7840 Ørum
Sejstrupvej 12, 7840 Ørum
Sejstrupvej 13, 7840 Ørum
Sejstrupvej 14, 7840 Ørum
Sejstrupvej 17, 7840 Ørum
Fjordvej 78, 7840 Ørum









Klagevejledning

Datoen for annoncering af denne tilladelse fremgår af skemaet på side 2.
Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede
myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i
sagens udfald.
o

Skriftlig klage

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være
Skive Kommune i hænde senest på den på side 2 anførte dato for klagefristens udløb.
En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Natur- og Miljøklagernævnet, men sendes
til Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, Postboks 509, 7800 Skive.
Såfremt der indgår en klage, og Skive Kommune ønsker at fastholde sin afgørelse om
godkendelse, skal kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb fremsende klagen til
Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af sagens akter samt en udtalelse fra kommunen med
sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.
Samtidig med fremsendelse af klagen sender kommunen kopi af sin udtalelse til de i
klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet
på 3 uger fra modtagelsen.
Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, hvis vi modtager en klage.
o

Gebyr for klage

For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr. For størrelsen på
det prisregulerede klagesagsgebyr og hvornår gebyr tilbagebetales henvises til Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
o

Udnyttelse af tilladelsen på trods af klage

Husdyrbruget vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid Natur- og Miljøklagenævnet
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet, eller medmindre der er
stillet vilkår efter § 27 stk. 1 nr. 2, og stk. 2 i husdyrloven om landskabelige forhold.
Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i
denne godkendelse.
o

Civilt søgsmål

Søgsmål kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
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Tilladelsen er udarbejdet af:


Skive Kommune

Med venlig hilsen

Teamleder Per Nørmark

Cand. Scient
Trine Fomsgaard

Bilag til tilladelsen
Bilag 1: Ansøgningsskema til § 10 tilladelsen
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Bilag 2: Oversigtsplan
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