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Klage over § 16b miljøgodkendelse af Asfergvej 11, 8981 Spenstrup.  
Journalnummer: 09.17.21-P19-2-19 

 

Rander Kommune har den 29. maj 2019 meddelt godkendelse efter §16b i Lov om miljøgod-

kendelse m.v. af husdyrbrug til Asfergvej 11, 8981 Spenstrup. Danmarks Naturfredningsfor-

ening Randers (DN Randers og DN’s Sekretariat) påklager hermed tilladelsen til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet.  

 

Miljøgodkendelsen giver tilladelse til en bedrift på 100.000 ænder (52 dage) pr. år, med et 

foldareal på 17 ha og en beregnet gødningsmængde på 12.200 kg N/år.  

 

DN finder ikke, at det er muligt at godkende denne bedrift, uden at der stilles vilkår om, hvor-

dan foldarealet skal bruges, da det må formodes at størstedelen af gødningen bliver afsat på 

foldarealet – en gødningsmængde der overskrider harmonikravet med en faktor 4.  

Hvordan vil kommunen sikrer, at harmonikravet bliver overholdt på arealet? DN er fuldt be-

vidst om, at harmonikravet er reguleret gennem Husdyrgødningsbekendtgørelsen at det er 

Landbrugsstyrelsen og ikke kommunen, der er myndighed på dette område. Men kommunen 

kan jo ikke med fuldt overlæg, godkende en drift af et areal, der vil overskride harmonikravet 

så kraftigt. Kommunen har d. 8. maj 2019 spurgt Miljøstyrelsen (MST) Helpdisk til råds om 

denne godkendelse, og her har MST’s Helpdisk1 svaret ’Det afgørende er, at næringsstofferne 

fra den høje koncentration af dyr, opsamles af et tæt plantedække og at produktionen af æn-

derne indrettes så dette sker. Tilsynsførende skal ved selvsyn påse, at der er plantedække en-

ten ved selvsyn eller ved fotodokumentation’. Men hvordan skal ansøger kunne sikre dette 

uden vilkår om, hvordan foldarealerne skal drives? 

Det fremgår ikke, om ansøger deler folden op i flere parceller for at sikre, at der kan ske en 

genvækst på de arealer, hvor der har gået ænder. Da ænderne vil påvirke med 717 kg 

N/ha/år2, og dermed kraftigt overskride harmonikravet på 170 kg N/ha/år, er det vigtigt at 

sikre, at der kan være et rotation af brugen af foldarealet, så områderne efter brug, kan ligge 

brak i min. 4 år efter. Det er ikke beskrevet, om der i så fald er nok foldareal, til en produktion 

af 100.000 ænder.  

Foldarealet ligger i NFI og der er lavet en indsatsplan for NFI i området. Da det ikke er muligt 

for ansøger at have efterafgrøder på sine folde, skal kommunen også sikre, at der i oplandet er 

tilstrækkeligt med efterafgrøder, til at ’opveje’ for denne voldsomme tilførsel af kvælstof.  

 

Kommunen skriver, ’At der i foldarealer, hvor der er høj koncentration af dyr, og hvor nærings-

stofferne fra husdyrgødningen over en årrække ikke kan udnyttes, som udgangspunkt vil være 

                                           
1 Se link https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/er-foldarealer-
omfattet-af-tilladelsegodkendelse/ eller bilag 1 
2 Gødningsmængden på 717 kg N/ha/år vil nok være en smule mindre, da ænderne de første 3 uger er indegående, og 
at der også sker en vis fordampning fra gødningen.   

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/er-foldarealer-omfattet-af-tilladelsegodkendelse/
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/er-foldarealer-omfattet-af-tilladelsegodkendelse/
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krav om fast bund og afløb og dermed krav om ny tilladelse/godkendelse efter Husdyrloven’. 

Det må læses sådan, at ansøger skal sikre, at lave fast bund og afløb hvor ænderne opholder 

sig mest udenfor. Skal ansøger så efterfølgende have en ny miljøgodkendelse, da produktions-

arealet dermed bliver større? 

Kommunen skriver, at foldarealerne ikke skal medregnes i produktionsarealet, så længe der er 

plantedække. Men hvordan skal dette sikres, og hvordan vil kommunen kontrollere det?  

 

 

Danmarks Naturfredningsforening Randers og DN Sekretariatet, anmoder hermed Miljø- og Fø-

devareklagenævnet om at ophæve Randers Kommunes miljøgodkendelse.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Halgreen     Therese Nissen     

Formand DN Randers      DN Sekretariat, Natur- og Miljømedarbejder  

E-mail: randers@dn.dk      E-mail: tgdn@dn.dk / Tlf.: 31 19 32 31 
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