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Hermed fremsendes VVM anmeldelse1 af udvidelse af Mejericluster Vestjylland i peri-
oden 2013-2020. 

Anmelders adresse og kontaktoplysninger er: 
 
Arla Foods Amba 
Att.: Birgitte Koch 
Sønderhøj 14 
8260 Viby J 

Telefon: +45 8733 2835 
Mail: biko@arlafoods.com 
 

Resume 
Mejericluster Vestjylland omfatter Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri inklu-
siv renseanlæg.  Som følge af væsentlig udbygninger af produktionskapaciteterne på 
de nævnte driftssteder, vil der blive øget udledning af spildevand og dermed behov 
for en udbygning af renseanlægget til i størrelsesordenen 390.000 PE. 

Udledning af renset spildevand ønskes fortsat at ske til Vorgod Å. Kan det ikke lade sig 
gøre skal der ske en delvis afledning renset spildevand til Vesterhavet. De planlagte 
udvidelser af driftsstederne og renseanlægget inkl. spildevandsledning beskrives og 
karakteren af de afledte miljømæssige konsekvenser beskrives kortfattet med henblik 
på at indlede en VVM vurdering af projektet. 

 

                                                        
1
 Jf. §2 i Bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virk-

ning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

    
Miljøstyrelsen Århus 
 
Sendt pr. mail: nils.nordholm@rksk.dk, aar@mst.dk og 
lenan@mst.dk 
 
  

Direkte tlf.: +45 87332835 
 

biko@arlafoods.com 
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1 Projektbeskrivelse 

1.1 Baggrund 

Nærværende VVM anmeldelse omfatter planlagt udbygning af Mejericluster Vestjyl-
land i perioden 2013 - 2020. Udbygningstakten vil afhænge af en række markedsmæs-
sige forhold, og delprojekter vil derfor kunne både fremskyndes og udsættes i forhold 
til den overordnede tidsramme. 

Konkret søges der allerede nu om en produktions- og bygningsmæssig udvidelse af 
Arinco. Dette omfatter dog ikke hele udvidelsen omtalt i nærværende VVM anmeldel-
se. 

Ligeledes søges der nu om udvidelse af renseanlæg inkl. øget udledning som angivet i 
nærværende anmeldelse. 

Øvrige udvidelser vil blive ansøgt i takt med behov herfor. 

Mejericluster Vestjylland omfatter driftsstederne Arinco, Danmark Protein, Nr. Vium 
Mejeri og Nr. Vium Mejeri Renseanlæg. 

Arinco, Nr. Vium Mejeri og Nr. Vium Mejeri Renseanlæg er en del af Arla Foods Amba 
(herefter blot Arla). Danmark Protein er en del af Arla Foods Ingredients (herefter blot 
Arla Ingredients). Arla Foods Energy A/S og Arla Foods Ingredients Energy A/S ejer og 
driver kraftvarmeværkerne ved hhv. Arinco og Danmark Protein. 

Mejericluster Vestjylland har stor strategisk betydning for Arla og Arla Ingredients. I 
løbet af de kommende år forventes en øgning af mælkeproduktionen i Danmark som 
følge af at EU’s kvotesystem fjernes. En stor del af øgningen forventes at ske i Vestjyl-
land. 

Arinco producerer child nutrition. Et produkt, der er stigende efterspørgsel efter.  

Som følge af at Arla er andelsejet skal den mælk der produceres ved andelshaverne 
modtages og behandles. Et antal driftssteder skal have kapacitet til i en nød- eller kri-
sesituation at behandle evt. overskydende mælk. En sådan funktion har Arinco. Det 
betyder at Arinco ud over at kunne producere specialprodukter også skal være i stand 
til at behandle mælken til sødmælkspulver. 

Udover mælk anvendes en række ingredienser og vegetabilske olier i produktionen af 
specialprodukter. Disse ingredienser varierer alt efter den enkelte kundes krav.  

Af væsentlige biaktiviteter kan nævnes: Naturgasfyret kraftvarmeværk. 

Danmark Protein fremstiller valleproteinkoncentrater (WPC), laktose og funktionelle 
mælkeproteiner. Produkterne indgår som ingredienser i fødevarer. Endvidere anven-
des produkterne til ernæring i baby food samt hospital- og helsekost.  

Råvaren er hovedsagelig valle, som er et biprodukt fra fremstilling af oste og kaseinat. 
Vallen forarbejdes ved separation, inddampning og tørring. Ligeledes er der på fabrik-
ken et tørblanderi, hvor forskellige pulvervarer kan blandes til blandingsprodukter. Af 
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væsentlige biaktiviteter kan nævnes: Udviklingsafdeling R&D og naturgasfyret kraft-
varmeværk. 

Nr. Vium Mejeri producerer ”gul ost” af typen Havarti. Desuden behandles en del an-
dre typer af ost på Nr. Vium Mejeri, idet slicning af ost fra andre mejerier foretages på 
Nr. Vium Mejeri. Biprodukt ved osteproduktion i form af valle pumpes direkte til 
Danmark Protein til videre forarbejdning. Udover mælk kan nævnes osteløbe og salt 
som vigtige elementer i ostefremstillingen. 

For alle 3 anlæg gælder, at der er en række væsentlige biaktiviteter så som bl.a. natur-
gasfyret kedelanlæg,  samt  indvinding og behandling af råvand samt laboratorium, 
m.v. 

Overordnet er Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri selvstændige driftssteder, 
men der er dog følgende sammenhæng mellem anlæggene: 

• Processpildevand fra de tre driftssteder føres til det fælles renseanlæg be-
liggende i tilknytning til Nr. Vium Mejeri. 

• Nr. Vium Mejeri tilfører biprodukt fra osteproduktionen, valle, til Danmark 
Protein. 

• Genindvundet vand fra Danmark Protein kan eventuelt anvendes i rengø-
ringsprocesser på Nr. Vium Mejeri. 

1.2 Projektets formål 

I relation til Arlas vækststrategi og med forventning om øget mælkeproduktion i Dan-
mark skal udviklingsmuligheder for de omfattede driftssteder sikres. 

Arla har med Miljøstrategien på koncernniveau et mål om at 50 % af energiforbruget 
til produktion i 2020 skal være fornybar. Derfor skal der skabes mulighed for delvist at 
omlægge til fornybare energiformer.  

Med en stigning i produktionerne og stigende forædling af produkterne vil behov for 
rensning af spildevand ligeledes øges. Der skal derfor skabes mulighed for øget afled-
ning af renset spildevand fra renseanlæggene (biostyr på Arinco og renseanlægget ved 
Nr. Vium).  

1.3 Projektets omfang og VVM anmeldelse 

Projektet omfatter udvidelse af produktionskapaciteten på i størrelsesordenen 50 % 
eller mere på de 3 driftssteder. 

Mejerivirksomheder er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 7c og der skal 
derfor ske anmeldelse i henhold til VVM bekendtgørelsens § 2 ved væsentlige ændrin-
ger og udvidelse af de bestående anlæg. 

Ved den øgede produktion på driftsstederne vil spildevandsmængden herfra tilsva-
rende stige. Udledningen fra Nr. Vium Mejeri Renseanlæg (herefter blot renseanlæg) 
øges til 12.500 m3/døgn. For at håndtere den øgede spildevandsmængde skal rense-
anlæggets kapacitet øges til i størrelsesordenen 390.000 PE. 
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Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på mere end 150.000 PE er op-
ført på VVM bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 13. 

Den fremtidige udledning af renset spildevand fra renseanlægget ønskes fortsat til 
Vorgod Å, og derfra via Skjern Å til Ringkøbing Fjord. Såfremt der af hensyn til opfyl-
delse af  målsætninger for de nævnte recipienter ikke opnås tilladelse til dette, vil det i 
givet fald  blive nødvendigt at etablere en ledning for renset spildevand fra rensean-
lægget  med udledning til Vesterhavet, en strækning på ca. 40 km. Ledningen, som 
benævnes Vesterhavsledningen, nedgraves og skal have en kapacitet svarende til den 
mængde, som der ikke gives tilladelse til udledning af i Vorgod Å.  

I nærværende anmeldelse vil ledningen indgå med en kapacitet på 5.300 m3/døgn, 
svarende til differencen mellem den nu godkendte mængde og det fremtidige behov 
for udledt mængde. Der vil således også i den givne situation fortsat ske afledning af 
renset spildevand til Vorgod Å. 

I de efterfølgende kapitler beskrives de planlagte udvidelser på driftsstederne og ren-
seanlægget. 

I kapitel 2 beskrives overordnet plangrundlaget herunder også særligt beskyttede are-
aler. 

De nuværende forhold og planlagte udbygning af driftsstederne og renseanlægget og 
eventuel etablering af Vesterhavsledningen beskrives i særskilte kapitler: 

Kapitel 3: Arinco 
Kapitel 4: Danmark Protein 
Kapitel 5: Nr. Vium Mejeri 
Kapitel 6: Nr. Vium Mejeri Renseanlæg 
Kapitel 7: Vesterhavsledningen 

I kapitel 8 angives omgivelsernes miljømæssige sårbarhed og de potentielle miljø-
mæssige påvirkninger af omgivelserne anføres. 

I kapitel 9 beskrives de potentielle miljømæssige påvirkningers karakter, og kumulati-
on med andre projekter anføres. Afslutningsvist anføres i kapitel 9 overvejelser om al-
ternativer til udbygning af Mejericluster Vestjylland. 

 

2 Placering og planforhold 

Hele Mejericluster Vestjylland er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune. For ud-
bygningen af de tre driftssteder og renseanlægget gælder, at de planlagte udvidelser 
vil ske indenfor de gældende lokalplaners rammer, jf. Figur 2.1. Det forventes derfor 
som udgangspunkt, at der heller ikke skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen med 
henblik på at ændre rammerne for de gældende lokalplaner. 
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På baggrund af en VVM redegørelse for de planlagte udvidelser af driftsstederne og 
renseanlægget vil der skulle udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og meddeles en 
VVM tilladelse førend arbejdet med de planlagte udbygninger kan iværksættes. 
 

 

Figur 2.1 Gældende lokalplaner. 

 

Adresser på de enkelte driftssteder er;  

Arinco: Mælkevejen 4, 6920 Videbæk 
Matr. nr. 8i, Videbæk By, Videbæk 
Matr. nr. 6ay, Herborg By, Herborg 

CVR nr. 25 31 37 63 / P. nr. 1.003.029.585. 

Danmark Protein: Sønderupvej 26, 6920 Videbæk 
Matr. nr. 1ae, Sønderup Gde., Nr. Vium. 
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CVR nr. 33 372 116 / P. nr. 1.001.971.408. 

Nr. Vium Mejeri: Sønderupvej 24, 2960 Videbæk 
Matr. nr. 1ad og 1ax, Sønderup Gde., Nr. Vium. 

CVR nr. 25 31 37 63 / P. nr. 1.003.029.585. 

Renseanlæg: Egeris Møllevej, 6920 Videbæk 
Matr. nr. 1ah, Sønderup Gde., Nr. Vium. 

2.1 Arinco, lokalplan 309 

Arinco er omfattet af Ringkøbing-Skjern Kommunes lokalplan 309 af 15. november 
2011.  

 

Figur 2.2 Lokalplansområde omfattet af lokalplan 309 
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I lokalplan 309 anføres følgende beskrivelser af området: 

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Videbæk og grænser mod vest op til 
Søndergade, mod syd og øst mod det åbne land og mod nord til eksisterende bolig og 
erhvervsområde. 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 39 ha. Hele lokalplanområdet er beliggende 
i byzone. 

Anvendelse: 

Den nordlige del af lokalplanområdet (nord for Herborg Bæk) anvendes i dag til er-
hvervsformål, mens den sydlige del (syd for Herborg Bæk) anvendes til landbrug. 

I den sydlige del af området er der 2 mindre bygninger der anvendes til offentligt for-
mål samt et teknisk anlæg tilhørende Naturgas Midt-Nord. 

Området vejbetjenes i dag fra Søndergade og Skjernvej. 

Området er opdelt i 3 delområder: 

Delområde I – nord for Herborg Bæk – anvendes til erhverv i virksomhedsklasse 3-6, 
og rummer de eksisterende produktionsanlæg på Arinco med fabriksbygninger, lager-
bygninger, siloer og administrationsbygninger. 

Delområde II – syd for Herborg Bæk – udlægges i lokalplanen til erhverv i virksom-
hedsklasse 3-6. Udbygningen af Arinco etableres i dette område. 

Delområde III – tekniske anlæg, idet området kan anvendes til udvidelse af det eksi-
sterende renseanlæg. 

Bebyggelse: 

Lokalplanen sikrer, at der ikke opstår miljøkonflikter ved at placer støjende aktiviteter 
for den del af bebyggelsen der placeres langs Søndergade, på østsiden af bygningerne. 

 I delområde I, som rummer det eksisterende Arinco, kan bebyggelse til lager og pro-
duktion opføres i en højde på maks. 45 meter. Bebyggelse til administration kan dog 
opføres i højst 3 etager med en højde på maks. 12 meter. Tekniske anlæg, så som silo-
er og skorstene kan være højere. 

Den enkelte grund kan bebygges med en bebyggelsesprocent på 50. 

Bebyggelse mod Søndergade og de øvrige overordnede veje skal have et præsentabelt 
udseende. Bebyggelsen kan afskærmes af en beplantet jordvold eller et beplantnings-
bælte mod vejen. 

I delområde II, kan bebyggelse opføres i en højde på maks. 25 meter. Bebyggelse til 
administration kan opføres i højst 3 etager med en højde på maks. 12 meter. Tekniske 
anlæg, så som siloer, skorstene mv. kan være højere. Den enkelte grund kan bebygges 
med en bebyggelsesprocent på 50. 
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Mod Søndergade skal bebyggelsen have et præsentabelt udseende og opføres med 
facade i min. 50 meter fra vejskel. 

Eksisterende lovlig anvendelse af offentlige bygninger inden for delområde II kan fort-
sætte indtil delområde II byggemodnes til erhverv. 

2.2 Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri, Lokalplan 10 med tillæg 

Lokalplan 10, som er vedtaget af den tidligere Videbæk Kommune i 1985, omfatter 
Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri. Planens formål er bl.a. at fastlægge lokalplan-
områdets anvendelse til erhvervsformål, at angive nogle bebyggelsesregulerende be-
stemmelser og at sikre de eksisterende virksomheder mulighed for videre udvikling. 

 

Figur 2.3 Areal omfattet af  Lokalplan 10 . 

 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i området fastsættes i lokalplanen til 
50. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal.  

Bygningshøjden, herunder ydervæg og tag, er 25 m over det omgivende terræn. Byrå-
det kan meddele særlig tilladelse til at en bygning eller dele af en bygning, f.eks. skor-
stene, ventilationsanlæg, trappehuse, siloer eller lignende opføres i større højde. 
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Tillæg 1 til lokalplanen  
 

 

Figur 2.4 Lokalplan 10.1 med delområder og beskyttelseslinjer for Egeris Mølleå og gravhøj.  

Område 1 skal anvendes til etablering af miljøforanstaltninger (renseanlæg, rodzo-
neanlæg, udligningsbassiner, slamreservoir, slamafvandingsbede, laguner m.v.) for in-
dustrierne inden for området omfattet af lokalplan nr. 10. Indenfor området kan der 
opføres mindre bygninger, beholdere m.v., der er nødvendige for driften af miljøfor-
anstaltningerne. 

Område 2 kan ikke anvendes til andet end særlig forurenende industri. Inden for om-
rådet må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til fremstillings- og industrivirk-
somheder med tilhørende laboratorier, lagre og administrationsfaciliteter.  

Bygninger inden for området må ikke opføres med en større højde end 40 m over det 
omgivende terræn. 
Byrådet kan give særlig tilladelse til at en bygning eller dele heraf f. eks. skorstene, 
ventilationsanlæg, trappehuse, siloer eller lignende opføres i større højde under for-
udsætning af, at særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør 
det. Det er endvidere en forudsætning at det efter Byrådets skøn ikke medfører væ-
sentlige ulemper for omgivelserne og de tilstødende ejendomme. 

I område 1 findes en fredet gravhøj og arealet inden for en beskyttelseslinie på 100 m 
må ikke anvendes til placering af bygninger, skure, campingvogne og lignende. Der må 
heller ikke opstilles master, foretages beplantning og ændringer i terrænet eller  
iværksættes foranstaltninger, der i væsentlig grad kan virke skæmmende på fortids-
mindet. 

Inden for en afstand af 150 m fra Egeris Mølleå må der ikke jævnfør naturbeskyttelses-
lovens § 16 placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende, foretages beplant-
ninger og ændringer i terrænet eller henlægges affald. 
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2.3 Nr. Vium Mejeri, Lokalplan 306 

Lokalplanen er vedtaget i februar 2011 for at give Nr. Vium Mejeri mulighed for en ka-
pacitetsudvidelse af mejeriet.  

 
 Figur 2.5 Område omfattet af Lokalplan 306.  

Lokalplanen sikre grundlag for en bygningsmæssig udvidelse på ca. 5.000 m². Udvidel-
sen er foretaget og bruges til osteproduktion med tilhørende lager. Lokalplanen skal 
desuden sikre, at eksisterende læsseområde og containerplads kan udvides samt mu-
ligheden for en fremtidig udvidelse af lager- og produktionskapaciteten på Nr. Vium 
Mejeri. 

Ved lokalplanen overføres den resterende del af matr.nr. 1ad Sønderup Gde., Nr. Vi-
um, til byzone. Lokalplanområdet udgør ca. 7,0 ha og lokalplanområdet ligger umid-
delbart vest for lokalplanområde 10. 

Lokalplanen giver mulighed for en samlet udvidelse af lager- og produktionskapacite-
ten ved Mejericentret i Nr. Vium med ca. 33.000 m². Der kan som udgangspunkt etab-
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leres industribebyggelse i området med en højde på 25 m. Desuden er der givet mu-
lighed for, at enkelte bygningsdele kan være op til 45 m høje. 

Sanitetsspildevand føres til Rensningsanlægget i Videbæk. Spildevandet skal tilsluttes 
det offentlige spildevandsnet efter Ringkøbing-Skjern Forsynings anvisning. Proces-
spildevand renses ved Arlas eget rensningsanlæg. 

Overfladevand føres i dag delvis til Egeris Mølleå og til Arlas rensningsanlæg. 

2.4 Vesterhavsledning 

Vesterhavsledningen betragtes udelukkende som en eventuel funktionel nødvendig-
hed. Det vil sige, at den kun etableres i det øjeblik, der ikke er mulighed for at aflede 
den samlede spildevandsmængde til Vorgod Å. Ledningen vil kun skulle anvendes til 
den mængde, der ikke kan udledes til Vorgod Å og altså ikke den samlede mængde. 

 Ledningens overordnede trace fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 2.6 Overordnet forløb af ledningstrace samt nærliggende Natura 2000-områder. Turkis signatur 

viser lokalplanrammer for de berørte anlæg i Mejericluster Vestjylland. 
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Idet ledningen etableres under terræn forventes det som udgangspunkt, at ledningen 
ikke vil være omfattet af lokalplanpligt. Det forventes derfor, at der skal udarbejdes en 
retningslinje i form af et tillæg til Kommuneplanen og at der skal udarbejdes et tillæg 
til Ringkøbing-Skjern Kommunes spildevandsplan.  

Med den planlagte linjeføring for ledningen passeres internationale naturbeskyttel-
sesområder, beskyttet natur, fredede arealer, veje og tekniske anlæg samt områder 
med særlige grundvandsinteresser og råstofinteresser. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har 13. december 2012 anført følgende på forespørgsel 
fra Arla vedr. nødvendige plandokumenter i relation til etablering af Vesterhavsled-
ningen: 

Anlægget vurderes ikke at kræve kommuneplantillæg eller lokalplan. Forudsætningen 

for denne vurdering er, at anlægget ikke kræver etablering af anlæg over jordoverfla-

den andet end evt. pumpestationer samt at anlægget ikke er VVM-pligtigt. 

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at en evt. spildevandsledning fra renseanlæg-

get ved Nr. Vium og til Vesterhavet vil være omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Det be-

tyder, at der skal gennemføres en VVM-screening, der skal klarlægge, om ledningen vil 

få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget skal derfor anmeldes efter VVM-

bekendtgørelsens § 2.  

Hvis VVM-screeningen viser, at anlægget vil få væsentlig indvirkning på miljøet, er der 

VVM-pligt. Det vil betyde, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse og et kommune-

plantillæg. 

Det er dog Ringkøbing-Skjern Kommunes umiddelbare vurdering, at screeningen af 

spildevandsledningen ikke vil medføre VVM-pligt, da der er tale om et underjordisk an-

lægsarbejde. 

Etableringen af spildevandsledningen vil kræve en gravetilladelse samt evt. en landzo-

netilladelse, hvis der skal etableres pumpestationer. Derudover vil anlægget kunne 

kræve diverse dispensationer og tilladelser efter blandt andet vandløbsloven og natur-

beskyttelsesloven. 

Anlægget vil desuden kræve udarbejdelse af et tillæg til Ringkøbing-Skjern Kommunes 

spildevandsplan. 

2.5 Internationale naturbeskyttelsesområder 

Internationale naturbeskyttelsesområder er en samlebetegnelse for habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder, der er udpeget i medfør af henholdsvis 
til EU’s Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv samt Ramsar-konventionen.  

Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde består af et eller flere af disse særligt 
udpegede områder. Beskyttelsen af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder kal-
des også Natura 2000-netværket. Alle de danske Ramsar-områder indgår i netværket 
af fuglebeskyttelsesområder, og de indgår derfor også i Natura 2000-netværket.  
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Beskyttelsen af de internationale områder er i Danmark reguleret efter bekendtgørel-
sen om internationale naturbeskyttelsesområder2. Bevarings-målsætningen for Natu-
ra 2000-områderne er jf. bekendtgørelsernes § 4 ”at sikre eller genoprette en gunstig 
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for”. For Ramsar-
områderne er målsætningen, ”at beskyttelsen skal fremmes”.  

Jf. bekendtgørelsens § 6 må der ikke vedtages planer, der kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt. Bestemmelsen omfatter ikke alene projekter indenfor områderne, 
men har også virkning overfor aktiviteter udenfor området, som kan medføre påvirk-
ninger ind i det beskyttede område.  

Habitatdirektivet beskytter tillige en række dyre- og plantearter, som ikke må få øde-
lagt deres levesteder. Disse beskyttede dyre- og plantearter er anført på direktivets 
bilag IV og kaldes derfor Bilag IV-arter. Planforslag kan således ikke vedtages, hvis pro-
jektet påvirker yngle eller rasteområder for disse arter. Denne beskyttelse gælder også 
udenfor Natura 2000-områderne.  

Natura 2000-områder 

Følgende Natura 2000-områder ligger nær projektet eller er recipient for udledning af 
renset spildevand fra produktionerne. Områdernes beliggenhed kan ses på Figur 2.. 

Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord 
Natura 2000-område nr. 66 
Området omfatter Habitatområde H59 og Fuglebeskyttelsesområde F41 
Dette område omfatter også Ramsar-område nr. 3 

Skjern Å 
Natura 2000-område nr. 68 
Området omfatter Habitatområde nr. 61  

 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 
Natura 2000-område nr. 69 
Området omfatter Habitatområde H62 og Fuglebeskyttelsesområde F43 
Dette område omfatter også Ramsar-område nr. 2 

Sandbanker ud for Thorsminde 
Natura 2000-område nr. 220 
Området omfatter Habitatområde nr. 254  

                                                        
2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelses af visse arter (BEK nr. 408 af 01/05/2007) 
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2.6 Vandplaner 

Vandplanerne er udarbejdet i medfør af Miljømålsloven3, der er en udmøntning af be-
stemmelserne i EU’s Vandrammedirektiv. Vandplanerne skal sikre, at vandløb, søer, 
kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet ”god til-
stand” inden udgangen af 2015. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af 
tilstanden for vandområderne forebygges.  

Planerne er for indeværende i høring, og det er derfor udelukkende baggrundsdata fra 
planerne, der kan indgå i vurderinger. Indtil vandplanerne er endeligt vedtaget er det 
således målene for vandforekomster i de tidligere amtsregionplaner, som i forbindelse 
med strukturreformen fik retsvirkninger som landsplandirektiver, der er gældende. 

 

3 Arinco 

Arinco i Videbæk fremstiller mælkepulver og specialprodukter hovedsageligt i form af 
child nutrition af råmælk og en lang række ingredienser i form af eksempelvis vegeta-
bilske olier.  

3.1 Nuværende produktion 

Arinco er godkendt til en mælkeindvejning på 600.000 tons årligt.  

En revurdering af gældende godkendelse er under behandling ved Miljøstyrelsen i År-
hus. For en detaljeret beskrivelse henvises til den foreliggende miljøgodkendelse fra 
2000 med tillæg. 

Miljøstyrelsen har den 20. december 2007 truffet afgørelse om, at Arinco ikke er en 
risikovirksomhed, ud fra oplysninger om et max oplag af ammoniak på 2,5 tons.4 

Arincos mest væsentlige miljøpåvirkninger er udledning af renset spildevand til Her-
borg Bæk, støj og støv fra produktionen, CO2 og NOx fra kraftvarmeværket og udled-
ning af processpildevand. 

Processpildevandet føres i en rørledning ca. 4 km sydøst til Nr. Vium Mejeris rensean-
læg. 

3.2 Produktionsudvidelse 

Ansøgningen omfatter bygningsændringer og driftsmæssig udvidelse/ændring af pro-
duktionen med henblik på at øge produktionen af specialprodukter. Den indvejede 
mælkemængde varierer alt afhængig af sammensætningen på de fremstillede special-

                                                        
3
 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesom-

råder (Miljømålsloven) (LBK nr 932 af 24/09/2009). 
4Risikobekendtgørelsen nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer, 
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produkter, og vil være på 600.000 til 1.600.000 ton/år. Der tilsættes samtidigt flere in-
gredienser i specialprodukterne. 

Produktionsmængden øges fra 70.000 tons til 170.000 tons (Child Nutrition + sød- og 
skummetmælkspulver). 

Produktionen øges til 140.000 ton Child Nutrition og 30.000 ton SMP/WMP. Hermed 
øges mælkeindvejningen på virksomheden til 1,6 mia kg indvejet mælk i den samme 
periode. Forløbet forventes implementeret løbende og produktion af 140.000 ton 
Child Nutrition senest i 2020. I den periode reduceres SMP/WMP fra de nuværende 
ca. 50.000 ton til de 30.000 ton i 2020. 

Produktionsanlæggene vil dels blive ombygget, dels vil der komme nye produktionsan-
læg til. 

Der vil ske følgende udvidelse af bygningsmassen: 
• Udvidelse af tankkapacitet i mælkeindvejning 
• Centralt vådblanderi incl. tanke 
• Nye spraytårne 
• Køletårne 
• Nye pakkelinier 

• Lagerfaciliteter 
• Administration og laboratorie  
• Hovedforsyning med kedel og køleanlæg 
• Personalefaciliteter herunder omklædning 

Emballerings- og lagerfaciliteter placeres syd for Herborg Bæk. Der etableres 2 passa-
ger over bækken fra de eksisterende produktionsanlæg som angivet i lokalplan 309 for 
området.  

Desuden etableres tilkørselsforhold til matrikel 6ay som angivet i lokalplan 309 for 
området via en rundkørsel placeret på Skjernvej (syd for Videbæk).  

Vej- og tilkørselsforhold til matrikel 6ay etableres så de kan anvendes til Modulvogn-
tog.  

Tegning over den samlede udvidelsen fremgår af bilag 4. Tegningen er vejledende og 
detaljerede tegninger vil blive udarbejdet løbende i projektet. 

Ved etablering af udvidelsesprojektet vil der blive taget hensyn til Arla’s miljøstrategi 
og  Closer To Nature, hvorfor mulighed for anvendelse af ny teknologi til reduktion af 
miljøpåvirkninger vil blive inddraget.  

Spildevand vil fortsat blive ledt til det fælles renseanlæg i Nr. Vium. Desuden vil Arinco 
fortsat anvende Biostyranlæg med udledning til Herborg Bæk. Fremadrettet ønskes 
Biostyranlægget anvendt til kondensat samt andre renere vandfraktioner. 

De planlagte produktionsudvidelser og konsekvenser i form af øgede spildevands-
mængder og næringssalte, som tilføres Nr. Vium Mejeri Renseanlæg fra Arinco, frem-
går af Tabel 3.1. 
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Forventet 
tidspunkt 

Estimeret 
produktion 
Tons/år 

Spildevandsmængde og koncentrationer ind 
på renseanlægget pr. døgn 

M3 Kg COD Kg N Kg P 
2013 82.000 2.000 4.500 275 30 
2014 120.000 2.800 6.300 400 45 

2015 120.000 2.800 6.300 400 45 

2016 120.000 2.800 6.300 400 45 

2017 120.000 2.800 6.300 400 45 

2018 120.000 2.800 6.300 400 45 

2019 120.000 2.800 6.300 400 45 

2020 170.000 4.000 9.000 570 60 
Tabel 3.1 Produktion og spildevandsmængder ved planlagt udvidelse af Arinco. 

 

Øgning af produktionen vil medføre øget transport til og fra Arinco.  Øget brug af res-
sourcer i form af bl.a. råvand og energi samt øget frembringelse af affald og andre 
emissioner. De nuværende mængder fremgår af grønt regnskab. 

Som nævnt søges der parallelt med nærværende VVM anmeldelse om udvidelse af 
Arinco til en årlig produktion på 120.000 tons. For miljøteknisk beskrivelse, konkrete 
oplysninger om bygningsmæssige udvidelser samt øvrige konsekvenser henvises til 
miljøteknisk beskrivelse inkl. bilag. 

3.3 Energianlæg 

Arinco anvender i dag udelukkende naturgas og el – dette påtænkes delvist konverte-
ret til også at omfatte fornybare energikilder i form af biogas og biobrændsel. Ved an-
vendelse af biobrændsel skal etableres et nyt anlæg til dette. Ved anvendelse af bio-
gas skal der foretages visse anlægsmæssige ændringer. 

 

4 Danmark Protein   

Danmark Protein fremstiller valleprotein, laktose og funktionelle mælkeproteiner.  

4.1 Nuværende produktion 

Situationsplan fremgår af bilag 5. 

Den nuværende årlige produktion er godkendt til henholdsvis 17.000 tons valleprotei-
ner og 30.000 ton laktose. 

Danmark Protein har i november 2012 søgt om miljøgodkendelse til at etablere et nyt 
anlæg til produktion af 70.000 tons laktose. Miljøstyrelsen har den 4. ds. truffet afgø-
relse om, at udvidelsen ikke er VVM pligtig.  
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Udvidelse af laktoseproduktionen vil medføre en række bygningsmæssige udvidelser 
herunder udvidelse af tankkapacitet der alle er omfattet af førnævnte screeningsafgø-
relse. 

For nærmere placering af de nævnte udvidelser henvises til den miljøtekniske beskri-
velse inkl. bilag indsendt til Miljøstyrelsen i forbindelse med ansøgning om udvidelse 
af laktoseproduktionen. 

I forbindelse med produktionsudvidelsen planlægges adskillelse af processpildevand 
og overfladevand fra tagflader og befæstigede arealer, således overfladevand ikke 
længere skal ledes til renseanlægget. Der planlægges etableret et vådområde på 
markarealet nord for fabrikken til nedsivning af regnvand fra tagflader og asfalterede 
arealer fra Danmark Protein. Der er fremsendt ansøgning om etablering af nedsivning 
af overfladevand til Ringkøbing Skjern kommune den 4. december 2012 

Den nuværende produktion og produktionsanlæggene er detaljeret beskrevet i de mil-
jøtekniske beskrivelser for nuværende miljøgodkendelse med tillæg. 

Kapaciteten på det nuværende køleanlæg kan blive udvidet og medføre at mængden 
af ammoniak i anlægget øges fra nuværende 4 tons til ca. 7 tons. Selv efter en evt. ud-
videlse vil Danmark Protein fortsat ikke være en risikovirksomhed grundet de særlige 
afstandsforudsætninger for anlæg under 25 tons. 

4.2 Produktionsudvidelse 

Den samlede produktion forventes yderligere at stige til henholdsvis 100.000 tons lak-
tose og 40.000 tons protein årligt. 

Laktose 

Øgningen af laktoseproduktionen fra 70.000 tons som omfattet af screeningsafgørel-
sen til 100.000 tons forventes ikke at medføre yderligere bygningsmæssige ændringer 
end de allerede ansøgte. 

Protein 

Der forventes en stigning i produktionen af valleproteiner, sådan at det nye protein-
tørretårns kapacitet udnyttes i takt med at råvaremængderne øges. Det forventes 
dermed at den nuværende årlige produktion af valleproteiner på 17.000 tons løbende 
vil stige til ca. 40.000 ton i 2017.  

Samtidig forventes separationsprocesserne udbygget i form af nye anlæg, der løbende 
vil blive etableret i den nye filtreringsbygning fra 2012 og frem til 2015, sådan at det 
bliver muligt at producere flere specialprodukter i stedet for standardprodukter. 

Efterfølgende kan der ske en yderligere udbygning af separationsprocesserne og der-
med en udvidelse af produktionsarealerne i tilknytning til filtreringsafdelingen. Der 
planlægges med en overbygning på den nye filtreringsbygning og yderligere tilbygning 
mod syd, hvilket også vil medføre nedrivning og genetablering af laboratoriebygning. 
Af andre bygningsmæssige ændringer kan der evt. ske en udbygning af lagret. Dette vil 
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kunne medføre et øget procesareal til filtreringsprocesser på ca. 5.000 m2 og et øget 
lagerareal på ca. 10.000 m².  

Nedenstående Tabel 4.1 opsummerer de planlagte produktionsmæssige udvidelser på 
Danmark Protein og konsekvenser i form af øget afledning af spildevand til Nr. Vium 
Mejeri Renseanlæg.  

Forven-
tet tids-
punkt 

Estimeret pro-
duktion  
Tons/år 

Spildevandsmængde og forurening ind på rensean-
lægget pr. døgn 

M3 Kg COD Kg N Kg P 
2013 Protein:   19.000 

Laktose:   30.000 
4.800  12.500  1.300 

 
240 

 
2014 Protein:   19.000 

Laktose:   70.000 
4.800 

 
12.500 

 
1.300 

 
240 

 
2015 Protein:   30.000 

Laktose:   70.000 
4.800 

 
12.500 

 
1.300 

 
240 

2016 Protein:   30.000 
Laktose: 100.000 

4.900 
 

12.700 
 

1.325 
 

245 
 

2017 Protein:   40.000 
Laktose: 100.000 

6.400 
 

16.600 
 

1.830 
 

320 
 

2018 Protein:   40.000 
Laktose: 100.000 

6.400 
 

16.600 1.830 320 

2019 Protein:   40.000 
Laktose: 100.000 

6.400 
 

16.600 1.830 320 

2020 Protein:   40.000 
Laktose: 100.000 

6.400 
 

16.600 1.830 320 

Tabel 4.1 Planlagte produktionsudvidelser og deraf afledt spildevandsmængder for Danmark Protein 

 
Øgning af produktionen vil medføre øget transport til og fra Danmark Protein.  Øget 
brug af ressourcer i form af bl.a. energi samt øget frembringelse af affald og andre 
emissioner. De nuværende mængder fremgår af grønt regnskab. 

4.3 Energianlæg 

Der anvendes i dag naturgas til drift af kedler og kraftvarmeværk, der forsyner pro-
duktionen med damp til processerne. På sigt forventes driften helt eller delvis omlagt 
fra drift med naturgas som brændsel til biogas. 

 

5 Nr. Vium Mejeri 

Nr. Vium Mejeri producerer fast, modnet ost af typen Havarti. Desuden behandles en 
del andre typer af ost på Nr. Vium Mejeri, idet bl.a. skæring og pakning af ost fra an-
dre mejerier foretages på Nr. Vium Mejeri. 
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5.1 Nuværende produktion 

Situationsplan fremgår af bilag 6. 

Nr. Vium Mejeri er i dag godkendt til en produktion af 44.000 ton pr. år jf. godkendel-
se af 2005 fra det daværende Ringkøbing amt. Efterfølgende er der givet en række til-
læg til godkendelsen. 

Der er søgt om en årlig produktion på 59.000 tons ost. Miljøstyrelsen har den 13. de-
cember 2012 truffet afgørelse om, at udvidelsen ikke er VVM pligtig. 

Nr. Vium Mejeri er ikke en risikovirksomhed. Max oplag af ammoniak er 4,9 tons. 

For en nærmere beskrivelse af proces mv. henvises til miljøteknisk beskrivelse udar-
bejdet i forbindelse med ansøgning om den nævnte produktionsudvidelse til 59.000 
tons. 

5.2 Produktionsudvidelse 

Der er forventning om at produktionen af ost vil stige. Dette skaber ligeledes grundlag 
for en øget forædling af osten og tilsvarende mejeriprodukter. Osteproduktionen på 
Nr. Vium Mejeri vil frem mod 2025 kunne stige op til en årlig produktion på 100.000 
tons ost.  

Arealdisponering med overordnet beskrivelse af de bygningsmæssige udvidelser ef-
tersendes i uge 3. 

Forædlingen af oste og andre fødevarer forventes at følge produktionsudvidelserne, 
således der forventes at udvide mod vest til forædling og lagring. Den forædling kom-
mer dels fra egen produktion, samt fra andre producenter, denne forædling vil kunne 
stige med op til 50.000 tons eksterne produkter. 

Spildevand fra Nr. Vium Mejeri vil fortsat afledes til Nr. Vium Mejeri Renseanlæg. 

Opsummering af konsekvenser ved produktionsudvidelsen fremgår af efterfølgende 
tabel. 
 
Forventet 
tidspunkt 

Estimeret 
produktion 
Tons/år 

Spildevandsmængde og forurening ind på 
renseanlægget pr. døgn 

M3 Kg COD Kg N Kg P 
2013 59.000 1.400 4.800 255 130 
2014 59.000 1.400 4.800 255 130 
2015 59.000 1.400 4.800 255 130 
2016 100.000 2.100 7.000 400 200 
2017 100.000 2.100 7.000 400 200 
2018 100.000 2.100 7.000 400 200 
2019 100.000 2.100 7.000 400 200 
2020 100.000 2.100 7.000 400 200 

Tabel 5.1 Planlagte produktionsudvidelse og deraf afledt spildevandsmængder for Nr. Vium Mejeri. 
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Øgning af produktionen vil medføre øget transport til og fra Nr. Vium.  Øget brug af 
ressourcer i form af bl.a. råvand og energi samt øget frembringelse af affald og andre 
emissioner. De nuværende mængder fremgår af grønt regnskab. 

5.3 Energianlæg 

I takt med en øget produktion vil behov for damp, varmt vand til rengøring mv. stige. 
Kedelanlægget kan derfor forventes at skulle udvides. Der er ikke forventninger til en 
ændret energikilde, der vil derfor også i fremtiden være tale om naturgasfyrede an-
læg.  
 

6 Nr. Vium Mejeri renseanlæg 

Renseanlægget er etableret i 2007 til at modtage spildevand fra alle tre driftssteder. 
Anlægget er godkendt til en max. udledning på 8230 m3/døgn.  

Grundet mangler i sagsbehandlingen i det daværende Ringkøbing Amt foretog Miljø-
styrelsen en lovliggørelse af tilladelsen. Miljøgodkendelse blev givet den 6. december 
2011. Afgørelsen er påklaget men endnu ikke afgjort i Miljø- og Naturklagenævnet. 

En miljøteknisk beskrivelse af renseanlægget fremgår af den gældende miljøgodken-
delse af 6. december 2011 med tillæg. Af nedenstående tabel fremgår de aktuelle 
kravværdier. 

Anlægget betragtes nu som fuldt belastet. En øget udledning fra de tre driftssteder vil 
derfor medføre et behov for øget udledning fra renseanlægget samt udbygning af ren-
seanlægget.  

 

 
Tabel 6.1 Renseresultater og udlederkrav ved udbygning 2007 samt afløbsresultater 2011  

6.1 Udbygning 

Udbygning af driftsstederne vil medføre en øget tilledning af spildevand som angivet i 
kapitlerne 3 – 5.  
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Da renseanlægget skal udbygges i takt med at behovet er der parallelt med nærvæ-
rende anmeldelse fremsendt ansøgning om ny udledningstilladelse. For mængder, 
koncentrationer, arealdisponering etc. henvises til miljøteknisk beskrivelse med bilag. 

Den overordnede udbygning og udledning skal dog kort nævnes her. 

Renseanlægget udbygget til håndtering af en vandmængde på op til 12.500 m3/døgn 
og med en kapacitet svarende til ca. 390.000 PE.  

Renseanlægget skal evt. udbygges med blandt andet ny procestanke og ny efterkla-
ringstanke.  

Der er angivet etablering af én ny procestank á 12.000 m3 (allerede godkendt men ikke 
etableret, hvilket sker inden udgangen af indeværende år), med mulighed for etable-
ring af endnu en tank. Det betyder at anlægget, når det er fuldt udbygget, har fire ens 
tanke med en samlet kapacitet på 48.000 m3. Med fire procestanke kan slamindholdet 
holdes på de nuværende 4 kg SS/m3, det vurderes dog, at en øget SS koncentration i 
procestankene kan rense effektivt og derved kan det vise sig, at den fjerde procestank 
ikke skal etableres.  

To af de tre eksisterende klaringstanke tages ud af drift og der etableres minimum en 
ny tank af samme dimensioner som efterklaringstank 3 (Kapacitet 330 m3/time, flow-
fordeling 66 %, vanddybde på 4,5 m).  

Med to klaringstanke kan der håndteres 660 m3/time (15.800 m3/døgn) ved et slam-
indhold på 4 kg SS/m3. Arealet er disponeret således, at der kan etableres yderligere 
en efterklaringstank i tilfælde af at det anses nødvendigt ved eksempelvis ændrede 
bundfældningsegenskaber i slammet.  

Herudover vil det blive nødvendigt at hæve koter på forbehandlingsbygværk samt 
eventuel etablering af pumper til aftømning. Der skal yderligere etableres nyt forde-
lerbygværk. Ved udbygningen kan det vise sig nødvendigt at flytte det nuværende 
bassin til regnvand fra Nr. Virum Mejeri. 

 

7 Udledning af renset spildevand fra Nr. Vium Mejeri renseanlæg 

De beskrevne ændringer i produktionen på de enkelte driftssteder medfører ikke brug 
af nye stoffer, og derfor anses spildevandes sammensætning i fremtiden at svare til 
den nuværende. De nuværende udlederkrav for renseanlægget fremgår af Tabel 6.1. 

Der er ansøgt om en fastholdelse af de nævnte koncentrationer med undtagelse af 
COD der ønskes hævet til 50 mg/l. I øvrigt skal henvises til den nævnte miljøtekniske 
beskrivelse. 

7.1 Etablering af spildevandsledning 

Vesterhavsledningen vil kun skulle etableres som en funktionel nødvendighed. Det vil 
sige, at den kun etableres i det øjeblik, der ikke er mulighed for at aflede den samlede 
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spildevandsmængde til Vorgod Å. Ledningen vil kun skulle anvendes til den mængde, 
der ikke kan udledes til Vorgod Å og altså ikke den samlede mængde. 

Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fastslå, om der gives godkendelse til 
udledning af de ansøgte mængder til Vorgod Å (se nærmere i miljøteknisk beskrivelse 
for renseanlægsudbygning til 12.500 m3/d) medtages ledningen i nærværende VVM 
anmeldelse med en kapacitet på 5.300 m3/d. 

7.2 Beskrivelse af Vesterhavsledningen 

Ledningen etableres som trykbærende ledning i svejset PE, og dimensioneres til 5.300 
m3 i døgnet. Der skal etableres mellem 2 og 4 pumpestationer på strækningen. An-
lægges graves ned, med mulighed for styret underboring på visse strækninger. 

Anlægget bliver ca. 42 km lang og føres primært langs med eksisterende vej og over 
landbrugsjord, jf. Figur 2.. Ledningen etableres efter gældende normer herunder 
Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS 475:2012. 

Ledningen ender i en havledning der føres ca. 2 km ud fra kysten. Udledning vil ske 
uden for brændingszonen på ca. 13 m’s dybde.  
 

8 Miljøpåvirkninger 

 
Projektet vil ikke påvirke Vadehavet eller andre nationalparker, andre stater, bjergom-
råder, natur og vildtreservater og tætbefolkede områder. 

8.1 Påvirkning af landskab og beskyttet natur 

Ved udbygning af produktionskapaciteten på driftsstederne og renseanlægget vil be-
byggelsesprocent, bygningshøjder og max. bygningsvolumen pr. areal ske i henhold til 
de gældende lokalplaner.  

Det vurderes umiddelbart, at de fremtidige udbygninger indenfor de gældende lokal-
planområder ikke vil indebære en væsentlig visuel påvirkning af landskabet i forhold til 
de eksisterende anlæg. 

I anlægsfasen vil påvirkning af umiddelbart nærliggende beskyttet natur skulle afkla-
res, herunder bl.a. hvorvidt evt. midlertidig grundvandssænkning vil kunne indebære 
påvirkning af beskyttede naturarealer langs Herborg Bæk og Egeris Mølleå samt ved 
afledning af oppumpet grundvand til recipienterne. 

I driftsfasen vil emission fra afkast på driftsstederne i teorien kunne indebære en øget 
tilførsel af næringsstoffer ved deposition på næringsstof-følsomme naturarealer. Det 
vil derfor være relevant at vurdere emissioner fra anlæggene og evt. påvirkning af na-
turarealer. Det vurderes dog umiddelbart, at dette ikke vil være tilfældet. 

Påvirkninger som følge af afledning af spildevand behandles i afsnit 8.2. 
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Vesterhavsledningens eventuelle trace over land føres umiddelbart syd for Natura 
2000-område nr. 66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Ledningstraceet krydser grænsen 
til Natura 2000-området tre steder, ved Voldbjerg, Kloster og Hov Vig. Såfremt det 
vurderes, at anlægget vil kunne påvirke Natura 2000-området, findes alternativ linje-
føring på disse strækninger. Udvidelserne af de tre driftssteder og renseanlægget på-
virker ikke Natura 2000-områderne i form af arealinddragelse.  

Spildevandsledningens trace krydser flere vandløb, der er beskyttet jf. naturbeskyttel-
seslovens § 3 og enkelte steder krydser ledningsanlægget sammenhængende natur-
områder med § 3 beskyttet natur. Det sker bl.a. ved Vonå-ådal, der løber mellem Sta-
dil Fjord og Ringkøbing Fjord. Vonå og Heager Å er tillige omfattet af åbeskyttelseslin-
jen. Klitarealerne langs med kysten ved Hov Vig er også omfattet af § 3-beskyttelsen, 
for disse arealer gælder tillige bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven om klitfred-
ning. Gennem Mourier Petersens Plantage, der er fredskov, er traceet placeret langs 
med hovedvejen mellem Videbæk og Ringkøbing. Herudover er Ringkøbing Fjord be-
skyttet som jagt- og vildtreservat. Ledningen ender indenfor kystnærhedszonen der 
skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, jf. 
planloven. 

De konkrete miljømæssige problemstillinger i relation til naturbeskyttelsesloven, skov-
loven og planloven beskrives og vurderes i VVM-redegørelsen for projektet, hvorefter 
de kan håndteres i forbindelse med detailprojekteringen.  

Det vurderes ligeledes i forbindelse med VVM redegørelsen hvorvidt der er risiko for 
at projektet kan påvirke den økologiske funktionalitet af Bilag IV arter, således at der 
kan indarbejdes de fornødne hensyn i forbindelse med detailprojektering og anlægs-
fase. 

8.2 Overfladevand 

Udledning af overfladevand og renset procesvand fra Biostyr anlægget på Arinco til 
Herborg Bæk samt Egeris Mølleå vil blive øget som følge af øget produktion og som 
følge af øget befæstet areal på Arinco. 

Udledning af overfladevand fra befæstede arealer på Nr. Vium Mejeri og Danmark 
Protein via renseanlægget vil blive reduceret, idet der planlægges etableret nedsiv-
ning af overfladevand på ubefæstede arealer beliggende mellem Egeris Mølleå og 
produktionsanlæggene. 

Der søges om tilladelse til øget udledning af renset spildevand til Vorgod Å og derfra 
videre til Skjern Å og Ringkøbing Fjord fra det godkendte niveau på 8.230 til 12.500 
m3/døgn. Der søges også om tilladelse til udledning af en øget stofmængde. 

Videncenter for Landbrug (herefter VFL) har udarbejdet en habitatvurdering af Ring-
købing Fjord mht. udledning af N og P fra Mejericluster Vestjylland, jf. Ref.2. VFL kon-
kluderer at, tilførsel af N på 21,9 ton og P på 1,459 ton pr. år ved øget udledning af 
spildevand på 12.500 m3/døgn ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter vil påvirke Ringkøbing Fjord væsentligt. 
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Danmarks Miljøundersøgelser har vurderet betydningen af produktionsudvidelsen og 
den deraf affødte spildevandsmængde for miljøtilstanden for Vorgod Å, jf. Ref. 3. 

Danmarks Miljøundersøgelser konkluderer, at den fremtidige udledning af spildevand 
med rimelig margin vil muliggøre opfyldelse af miljømålet om god økologisk tilstand i 
Vorgod Å mht. BI5 og temperatur påvirkning. 

Vesterhavsledning 
Såfremt der ikke kan opnås godkendelse af den ansøgte forøget udledning vil det være 
nødvendigt at etablere en Vesterhavsledning som en funktionel nødvendighed.  

Nærmeste Natura 2000 område til havledningens udløb forventes at være Natura 
2000-område nr. 220 Sandbanker ud for Thorsminde, som ligger ca. 5 km nord for ud-
ledningspunktet. Overslagsmæssige beregninger på fortyndingsforholdende ved en 
havledning er belyst i notat fra DHI / Ref. 1/.  
I notatet konkluderes at næringsstoffer fra spildevandsudledningen ikke vil påvirke 
miljøet hverken omkring natura 2000-området eller mere lokalt omkring udledningen. 

8.3 Råstoffer og ressourcer 

Ved udbygning af driftsstederne vil der blive anvendt traditionelle bygningsmaterialer, 
dvs. primært sand, grus, beton, jern og glas til bygninger; zink, stål, plast mv. til instal-
lationer samt PVC og beton til afløbsledninger og asfalt, grus og beton til belægninger. 
Desuden vand, el og drivmidler til maskiner. De samlede mængder er ikke gjort op. 

På Arinco og Nr. Vium Mejeri vil der ske anlægsarbejder på arealer, der er kortlagt iht. 
lov om jordforurening. Der skal udarbejdes jordhåndteringsplaner og indhentes tilla-
delser til genanvendelse eller bortskaffelse af evt. forurenet jord. 

Udbygningen af driftsstederne vil ikke indebære behov for udvidelse af tilladelser til 
vandindvinding, idet de nuværende tilladelser til vandforsyning vurderes at være til-
strækkelige.  

På de nuværende anlæg anvendes naturgas på kedelanlæggene. Der vil i forbindelse 
med udbygning af anlæggene ske en delvis overgang til anvendelse af biogas og bio-
brændsler. Koncernmålsætningen om 50 % af energiforbruget baseres på fornybare 
energikilder med udgangen af 2020 vil blive implementeret således, at visse driftsste-
der i Arla vil have 100 % fossile energikilder hvor andre anlæg kan benytte energikilder 
baseret helt eller delvis på fornybar energi. 

En eventuel Vesterhavsledningen vil passere områder hvor der er særlige grundvands-
interesser og råstofinteresser, jf. bilag 3. Ledningen vurderes ikke at være i konflikt 
med råstofinteresser eller grundvandsinteresser. 

Ved etablering af Vesterhavsledningen vil der bl.a. ske gravearbejder i vejjord (rabat-
jord). Som udgangspunkt vil denne jord genanvendes i ledningstraceet. 
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8.4 Rekreative interesser og kulturarv 

Ledningstraceet for spildevandsledningen til Vesterhavet passerer flere lokaliteter 
med relativ høj tæthed af fortidsminder, bl.a. ved de fredede Skollerhøje ved Sønde-
rup og ved Mourier Petersens Plantage samt et antal beskyttede sten- eller jorddiger. 
Da anlægget er underjordisk vil det efter etablering ikke påvirke de landskabsmæssige 
omgivelser omkring eksempelvis fredede gravhøje. Den præcise placering af traceet i 
forhold til fredede fortidsminder afklares i forbindelse med arkivalsk kontrol af projek-
tet. 

Ved udbygning af renseanlægget vil der ikke blive etableret anlæg indenfor beskyttel-
seszonen omkring gravhøjen på ejendommen. 

Eventuel udledning af renset spildevand i Vesterhavet, ca. 2 km. fra kysten, vurderes 
ikke at have betydning for rekreative interesser, herunder badevandskvalitet, idet der 
ikke er tale om sanitært spildevand. 

8.5 Erhvervsmæssige interesser 

Udbygning af driftsstederne vil indebære en væsentlig erhvervsmæssig aktivitet i lo-
kalområdet. Både direkte i form af arbejdspladser på produktionsstederne, og indirek-
te på servicefag, transport mv. 

Miljøpåvirkningerne ved udbygningen af driftsstederne forventes ikke at have negativ 
effekt på andre erhverv. 

Vesterhavsledningen føres primært langs med eksisterende veje, men også over land-
brugsjord. Når ledningen er lagt i jorden kan arealerne anvendes til de formål der vil 
fremgå af de tinglyste erklæringer. 

8.6 Trafik og tekniske anlæg 

Trafikmængden til og fra produktionsstederne vil øges. Der vil dels være trafik i til-
knytning til bygge- og anlægsarbejder (tilførsel af byggematerialer og fraførsel af over-
skudsjord, byggeaffald mv.), dels i tilknytning til den udvidede produktion. 

Der vil i tilknytning til den videre planlægning for produktionsudvidelserne blive udar-
bejdet specifikke opgørelser for den øgede trafik ved de enkelte anlæg. Mulighed for 
opgradering af dele af vejnettet til modulvogntog vil blive vurderet. 

Eventuel etablering af Vesterhavsledningen indebærer passage af en række tekniske 
anlæg, specielt vejanlæg, højspændingsledninger, gasledninger, jernbaner, vandforsy-
ningsanlæg og drænanlæg. Ved planlægning af det konkrete projekt skal der tages be-
hørigt hensyn til isse anlæg. 
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8.7 Emissioner og støj 

I tilknytning til udvidelse af produktionen vil der ske en øget emission, dels fra afkast 
fra eksempelvis ventilationsanlæg, spraytårne og energianlæg, dels fra transport til og 
fra anlæggene. 

VFL har udarbejdet et notat vedr. lokal deposition af kvælstofilter fra forbrænding af 
gas, jf.  

Ref. . VFL har i forbindelse med ansøgning om udvidet laktoseproduktion på Danmark 
Protein vurderet, at kvælstof depositionen fra en øget industriel forbrænding (af na-
turgas) ikke vil påvirke naturtilstanden i Natura 2000-område Skjern Å samt §3 beskyt-
tet kvælstoffølsom natur. 

I tilknytning til den videre planlægning for udvidelse af produktionen vil der blive ud-
arbejdet opgørelser og OML beregninger over stigningen i emissioner fra de faste af-
kast på produktionsstederne. 

Da de enkelte anlæg i Mejericluster Vestjylland ikke har modtaget klager over lugt er 
der umiddelbart ikke planer om at inddrage lugtvurderinger i det videre forløb. 

Der udarbejdes støjberegninger vedr. den ændrede støjbelastning af omgivelserne. 

Da fremtidige emissioner og støj fra produktionsudvidelserne ikke må overstige de 
givne grænseværdier (som forventes at være uændret i forhold til de gældende) vur-
deres den fremtidige belastning af omgivelserne at være af et acceptabelt omfang. De 
nødvendige foranstaltninger til begrænsning af emissioner og støjudbredelse vil blive 
tages i anvendelse i nødvendigt omfang. 

8.8 Affald og oplag af farlige stoffer 

Ved udvidelse af produktionen vil mængden af affald øges. Der vil være tale om sam-
me typer af affald som frembringes på virksomhederne i dag. 

Oplag af farlige/miljøfremmede stoffer på driftsstederne udgøres hovedsageligt af 
rengøringsmidler, salt ethanol og ammoniak. 

Udvidelse af produktionen vil ikke medføre et oplag af farlige stoffer i et omfang som 
indebærer, at virksomhederne bliver omfattet af risikobekendtgørelsen. 

Der vil være en øget produktion af slam på rensningsanlægget.  

Der vil blive udarbejdet en nærmere redegørelse for den fremtidige håndtering og 
bortskaffelse af slam fra renseanlægget. Spildevandsslammet forventes også i fremti-
den at blive bortskaffet til biogasanlæg eller direkte til gødningsformål jf. de til enhver 
tid gældende regler. 
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9 Miljøpåvirkningernes karakter 

9.1 Påvirkningerne 

Bygningsmæssig udbygning af Mejericluster Vestjylland samt eventuel etablering af 
spildevandsledningen til Vesterhavet vil påvirke omgivelserne i anlægsfasen. Der vil 
være tale om især støj og støv fra jordarbejder, bygge og anlægsarbejder og trans-
portarbejder.  

Arbejderne på produktionsstederne og renseanlægget vil kunne gennemføres som er-
hvervsbyggeri i almindelighed, og forventes ikke at indebære gener, som ikke vil kun-
ne håndteres efter gældende regelsæt og praksis. 

Omfang af gener eller påvirkninger som følge af evt. forurenet jord og som følge af 
grundvandssænkning vil skulle afklares i forbindelse med gennemførelsen af forunder-
søgelser og projektering af arbejderne. 

Ved eventuel etablering af Vesterhavsledningen vil anlægsarbejdet kunne påvirke tra-
fiksikkerhed, tekniske anlæg samt nærliggende naturarealer. Ved den nærmere pro-
jektering af ledningen skal det afklares om der skal stilles særlige krav til arbejdets 
gennemførelse, for at begrænse evt. væsentlige påvirkninger. 

Påvirkning af de nære omgivelser vil ikke blive påvirket i nævneværdig grad, idet de 
fremtidige udbygninger skal overholde de til enhver tid gældende miljøregler og krav. 
Disse forventes ikke at blive lempet i forhold til eksisterende krav. De påvirkede reci-
pienter herunder Herborg Bæk, Vorgod Å, Skjern Å, Ringkøbing Fjord alternativt Ve-
sterhavet vil kunne blive påvirket yderligere af bl.a. næringsstoffer. 

Endelig vil der forekomme øget trafik og affaldsmængder. Støj fra virksomhedernes 
områder vil fremadrettet overholde de nuværende grænseværdier ved bl.a. at stille 
krav til støjudstråling fra nye anlæg. 

Miljøpåvirkningerne vil være lokale (støj, trafik, støv, lugt, vand), regionale (spilde-
vand, trafik, affald, energiforbrug) og nationale/internationale (CO2, NOx). 

Miljøpåvirkningerne vil som udgangspunkt kunne karakteriseres som simple og rever-
sible, idet de ved virksomhedernes ophør også vil ophøre. Der kan dog i relation til 
eutrofiering af recipienter og emission af CO2 og NOx være tale om mere komplekse 
og langvarige effekter. 

9.2 Kumulation med andre projekter 

Det vurderes at være relevant at relatere miljøpåvirkningerne fra de planlagte produk-
tionsudvidelser på Mejericluster Vestjylland med de forventede miljøpåvirkninger ved 
følgende andre projekter og planer: 

• Biogasanlæg ved Videbæk 
• Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 
• Nationalt udpeget vindmølleområde i Vesterhavet ud for Ringkøbing Fjord 
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• Seaway Vest – Udskibning af vindmøller/vindmølledele fra Ringkøbing Fjord. 
• Regional erhvervsudviklingsplan 

Kumulation med etableringen af biogasanlæg syd for Videbæk er vigtig at beskrive i 
tilknytning til udarbejdelsen af VVM redegørelse for Mejericluster Vestjylland. Der vil 
kunne være tale om en væsentlig sampåvirkning af trafikale forhold og emissioner. 
Desuden vil forsyning af biogas til de udbyggede virksomheder være vigtig ligesom 
mulighederne for at anvende spildevandsslam til produktion af biogas bør indgå i vur-
deringerne. 

Ringkøbing-Skjern Kommunes spildevandsplan bør inddrages i forhold til at vurdere 
effekterne af etableringen af et udbygget renseanlæg og en aflastende ledning til Ve-
sterhavet. Problemstillingerne omkring afledning af spildevand fra Videbæk-området 
vurderes umiddelbart at være centrale for VVM redegørelsen for Mejericluster Vest-
jylland. Muligheder for evt. at anvende spildevandsledningen i andre sammenhænge 
bør belyses. 

Udpegningen af det nationale vindmølleområde i Vesterhavet ud for Ringkøbing Fjord 
samt projektet Seaway Vest bør inddrages med hensyn til at afdække evt. muligheder 
eller konflikter i forhold til anlægsfasen og etableringen af forsyningsledninger og tek-
niske anlæg. 

Endelig bør Region Midtjyllands erhvervsudviklingsplan inddrages i forhold til at be-
skrive projektets forventede miljøpåvirkningers eventuelle kumulation med andre er-
hvervsmæssige udviklingstiltags miljøpåvirkninger.  

9.3 Alternativer 

Bygherren har ikke overvejet andre projektmæssige alternativer.  

Udvidelsen af produktionskapaciteten er tæt tilknyttet de eksisterende produktions-
anlæg og mælkeleverandørgrundlaget. 

9.4 VVM redegørelsens centrale temaer 

VVM redegørelse for Mejericluster Vestjylland vil omfatte de forhold, som er anført i 
VVM bekendtgørelsens § 7. VVM redegørelsen skal således påvise, beskrive og vurde-
re et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer: 

• Mennesker, fauna og flora 
• Jordbund, vand, luft, klima og landskab 
• Materielle goder og kulturarv 
• Samspillet mellem disse faktorer 

 
VVM redegørelsen vil indeholde de oplysninger, der er anført i bilag 4 til VVM be-
kendtgørelsen. Der er overordnet tale om følgende oplysninger: 
 

1. En beskrivelse af det påtænkte anlæg, herunder anlæggets fysiske udformning,  
karakteristika og arealbehov. Beskrivelse af produktionsprocesserne, materiale 



 

O:\22 EHS\2230 Environment\Driftssteder\Mejericluster Vestjylland\Anmeldelse\20130106_VVM 
Anmeldelse Mejericluster Vestjylland_endelig.docx   31/33 

 
 

Arla Foods Global QEHS/Grontmij: VVM anmeldelse  
20130102 
BIKO/HLNIS og JPR/ SGA 
 
 

og ressourceforbrug samt beskrivelse af risikofyldte processer, miljøbelastende 
forhold, reststoffer, affald og emissioner i forbindelse med driften. 

2. En beskrivelse af 0-alternativet. I den konkrete sammenhæng vil 0-alternativet 
være de nuværende produktionsanlæg inkl. de udbygninger af anlæggene, 
hvor der er søgt om og opnået miljøgodkendelse til væsentlige ændringer, og 
som ifølge myndighedsafgørelse ikke er omfattet af VVM pligt. Beskrivelsen af 
0-alternativet vil tage udgangspunkt i og uddrage relevante dele af de forelig-
gende miljøtekniske beskrivelser af de godkendte anlæg. 
Idet bygherren ikke har overvejet andre alternativer end det her anmeldte pro-
jekt, vil redegørelsen som udgangspunkt ikke omfatte en beskrivelse af alter-
nativer. Offentliggørelse af og indkaldelse af forslag til VVM af det anmeldte 
projekt kan måske give anledning til overvejelse af alternativer for så vidt an-
går afledning af renset spildevand. 

3. En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af det 
udbyggede Mejericluster Vestjylland og en beskrivelse af de betydelige kortsig-
tede og langsigtede virkninger på omgivelserne. Centrale temaer i denne 
sammenhæng forventes at være: 

• Påvirkninger i anlægsfasen, herunder direkte og indirekte påvirkning af 
beskyttede naturarealer og habitater ved anlægsarbejder, jordarbejder 
og grundvandssænkning. 

• Redegørelse for Vesterhavsledningens mulige påvirkning af naturarea-
ler, tekniske anlæg og erhvervsinteresser. 

• Ændret udledning og spildevandspåvirkning med næringsstoffer, orga-
nisk stof, miljøfremmede stoffer og klorid af Herborg Bæk/Egeris Møl-
leå, Vorgod Å, Skjern Å, Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. 

• Redegørelse for de forventede trafikale forhold efter udbygning af 
driftsstederne, herunder øget trafikmængde og behov for udbygning af 
vejanlæg til modulvogntog. 

• Redegørelse for støjkilder og beregning af støjudbredelsen fra faste og 
mobile støjkilder. 

• Redegørelse for ændret energiforsyning. 
• Redegørelse for emissioner (luft) samt beregning af stofspredning, her-

under påvirkning af naturarealer. 
• Redegørelse for kumulation med Biogasanlæg syd for Videbæk 
• Redegørelse for kumulation med Ringkøbing-Skjern Kommunes spilde-

vandsplan. 
 
Herudover vil VVM redegørelsen indeholde oplysninger om, hvilke metoder og data-
grundlag der er anvendt til beregning og vurdering af miljøpåvirkningerne, en redegø-
relse for evt. mangler eller manglende oplysninger i grundlaget samt en beskrivelse af 
de foranstaltninger der tænkes anvendt for at reducere eller eliminere skadelige virk-
ninger på miljøet og omgivelserne. 
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VVM redegørelsens endelige omfang vil blive fastlagt efter den offentlige høring af det 
anmeldte projekt. VVM redegørelsen vil således inddrage de relevante forhold som 
fremkommer ved den offentlige høring. 
 
Herudover vil VVM redegørelsen indeholde et ikke teknisk resumé og en ordliste med 
forklaring af tekniske termer og forkortelser. 
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11 Bilag 

Bilag 1 Kortbilag – Oversigt 

Bilag 2 Kortbilag – Natur og kulturarv 

Bilag 3 Kortbilag – Drikkevand og jord 

Bilag 4 Situationsplan – Arinco Spray VII og VIII 

Bilag 5 Situationsplan – Danmark Protein 

Bilag 6 Situationsplan – Nr. Vium Mejeri 
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1 Baggrund 

 
Videncentret for Landbrug har bedt DHI om en overslagsmæssig beregning af fortyndingsfor-
holdende ved en ny havledning fra Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium mejeri.   

Beregningen skal anvendes i forbindelse med en VVM-undersøgelse af projektet. 

Den beregnede fortynding (defineret som forholdet mellem udløbskoncentrationen og den be-
regnede koncentrationen i en given afstand fra udløbet) skal herefter sammenholdes med rele-
vante vandkvalitetskrav og viden om omkringliggende sårbare områder (Natura 2000 områ-
der).  

Såfremt overslagsberegningerne viser at miljøkravene ikke kan overholdes med den valgte linje-
føring og spildevandsbelastning kan der blive behov for mere detaljerede modelberegninger  

Havledningen tænkes ført cirka 2 km ud fra kysten med en linjeføring som vist i Figur 1-1. 
Vanddybden vil på dette sted være ca. 13 m. De nærliggende Natura 2000 områder er ligeledes 
vist i Figur 1-1. 

 

Den forventede spildevandsmængde og sammensætning er som følger  

 

Parameter Værdi Årsmængde 

Vandmængde 5.320 m3/døgn 1.942.000 m3/år 

BI5 10 mg/l 19.420 kg/år 

Total fosfor 1,5 mg/l 2.913 kg/år 

Total kvælstof 8 mg/l 15.536 kg/år 

Klorid 350 mg/l 679.700 kg/år 
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Figur 1-1 Forventet udløbs placering(øverst) og Natura 2000 områder (nederst)  

 

 

 

254 
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2 Metode 

Overslagsberegningerne over fortyndingsfaktoren er baseret på et webbaseret værktøj udviklet 
af DHI til Miljøstyrelsen. En mere detaljeret beskrivelse kan findes i et forudsætningsnotat på 
hjemmesiden http://fortynding.dhigroup.com/ .  

Fortyndingen af udledninger er helt afhængig af lokale strøm- og vanddybdeforhold. I forbindel-
se med ovennævnte værktøj har DHI således etableret en database med 1-års strøm og vands-
tandsforhold dækkende danske kyster gennem 2005. Beregningerne er etableret via en MIKE 21 
model, der dækker de åbne danske kyststrækninger samt udvalgte fjorde. Modellen benytter en 
opløsning på 300 – 500 m langs de åbne danske kyster. Det skal anføres at 2005 karakteriseres 
som et typisk år, hvad angår strømforhold langs de danske kyster. 

Fortyndingsberegningerne er baseret på relativt enkle empiriske beskrivelser af sammenhæn-
gen mellem strømforhold og tilhørende lokale spredningsforhold og omfatter derfor ikke fuldt 
dynamiske spredningsberegninger. Beregningerne bygger på en initialfortyndings beregning ud 
fra principperne i CORMIX (www.cormix.info), der angiver overfladefortyndingen uden påvirk-
ning fra strøm. Den videre fortynding i overfladefanen bygger på resultaterne angivet i (Peter-
sen & Larsen, 19NN). Beregningerne er foretaget hver 3. time gennem 2005. I fortyndingsbereg-
ningerne antages, at de udledte stoffer opfører sig konservativt, dvs. de føres passivt med 
strømmen, og ikke indgår i biologiske kredsløb så som optag i alger og efterfølgende sedimenta-
tion. 

Såfremt man benytter det webbaserede værktøj vises resultaterne af beregningerne grafisk og 
omfatter fraktiler for fortyndingsgraden i afstande af op til 500 m fra udledningspunktet. Så-
fremt brugeren har specificeret en 5% fraktil, betyder dette, at i 5% af tiden vil fortyndingen 
være mindre end eller lig med den beregnede værdi.  

I forbindelse med den påtænkte havledning fra Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium mejeri har 
DHI dog etableret en dedikeret løsning der viser fortyndingsforholdene ud til en vilkårlig større 
afstand.  

3 Vandkvalitetskrav og Natura 2000 områder 

Det nærmeste Natura 2000 område er område 254 som vist i Figur 1-1 og udpegningsgrundla-
get for dette område er ”Sandbanker ud for Thorsminde; habitattype 1110: Sandbanker med 
lavvandet vedvarende dække af havvand”.  

Med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslo-
vens kapitel 3 og 4, Stk. 5.: Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i denne bekendtgørelse 21,9 kg 
organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug (BI5 ), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg 
total fosfor/år. => anlægget har xx PE ” samt de oplyste spildevandsudledninger vurderes antal-
let af PE til følgende: 

Parameter Værdi Årsmængde PE 

Vandmængde 5.320 m3/døgn 1.942.000 m3/år 

 BI5 10 mg/l 19.420 kg/år 887 

Total fosfor 1,5 mg/l 2.913 kg/år 2913 

Total kvælstof 8 mg/l 15.536 kg/år 3531 

Klorid 350 mg/l 679.700 kg/år 

 
Tabel 3-1 Belastning og skøn over antallet af PE ud fra bekendtgørelsen 

http://fortynding.dhigroup.com/
http://www.cormix.info/
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Af samme bekendtgørelse fremgår det at ” 

Stk. 3. Renseanlæg med en godkendt kapacitet fra og med 5.000 PE og op til 15.000 PE, der har en eksiste-

rende tilladelse, hvor der ikke er stillet krav til kvælstof, jf. § 17, stk. 1, nr. 4, skal dog alene overholde de i 

§ 17, stk. 1, nr. 1-3, anførte krav til organisk stof og fosfor, indtil tilladelsen ændres i forbindelse med etable-

ring af nyt renseanlæg eller forøgelse af anlæggets allerede godkendte kapacitet. 

§ 17. Medmindre strengere krav er fastsat i en tilladelse til spildevandsudledning efter lovens § 28 eller på-

bydes i medfør af lovens § 30, må spildevandets indhold af følgende stoffer i de i § 16 omhandlede tilfælde 

ved udledning maksimalt være: 

 

1) Organisk stof COD  < 75 mg/l  

2) Organisk stof BI5 (modificeret)  < 15 mg/l  

3) Total fosfor P  <1,5 mg/l  

4) Total kvælstof N  < 8 mg/l.  

 

Som det fremgår af Tabel 3-1, er kravet til udledningskoncentrationer overholdt og antallet af 
PE når det gælder udledning af kvælstof svarer til ca. 3500.  

Målinger af det totale kvælstof ved ST. 44 ved Årgab (den marine database 
http://www.dmu.dk/vand/havmiljoe/mads/vandkemi/data/  ) gennem perioden 1998 til 2003 
viser at baggrundskoncentration i havet er ca. 0.42 mg/l.  St 44 ved Årgab er den nærmeste må-
lestation i forhold til udledningspunktet. For total fosfor er baggrundskoncentration målt til ca. 
0.03 mg/l.  

4 Resultater og Konklusion 

I Figur 4-1 er vist den beregnede fortyndingsfaktor i en given afstand svarende til 5 % fraktilen.  

Som det fremgår af figuren vurderes fortyndingen overslagsmæssigt at variere mellem 500 og 
3000 i en afstand af 1000 m fra udledningspunktet. 

Det skal nævnes, at ved lave strømhastigheder giver overslagsberegningerne for lille spredning, 
idet overflade fanen da vil spredes radiært omkring udledningspunktet. For opnå en mere nøj-
agtig modellering især ved lave strømhastigheder, kan man benytte en egentlig 3D beregning af 
spredningen, for eksempel med MIKE 3.  

Den forventede udlednings koncentration for total kvælstof (Tabel 3-1) er 8 mg/l. I en afstand af 
1000 m er koncentrationen reduceret til et sted mellem 0,5 til 5 % af baggrundskoncentrationen 
på grund af fortynding (det vil sige at baggrundskoncentrationen er øget med mellem 0,5 og 
5%). Hvad angår fosfor er udløbskoncentration reduceret til et sted mellem 1,5 og 10% af bag-
grundskoncentrationen. Afstanden til Natura 2000 området (254) er ca. 5 km og der vil ske en 
yderligere fortynding inden næringsstofferne fra spildevandsudledningen når Natura 2000 om-
rådet. De beregnede ændringer forventes ikke at have indvirkning på miljøet hverken omkring 
Natura 2000 området eller mere lokalt omkring udledningen.  

 

 

http://www.dmu.dk/vand/havmiljoe/mads/vandkemi/data/
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Figur 4-1 Beregnet mindste fortynding svarende til 5 % fraktilen.  

 

 

 

Figur 4-2 Strømrose basseret på beregnede strømforhold ud fra kysten ved Hovvig   



 

 

 

 

 

 

 

 

12. december 2012  

Habitatvurdering af Ringkøbingfjord mht. N og P i forbindelse med 
VVM vurdering af Mejericluster Vestjylland 

I forbindelse med VVM vurderingen af Mejericluster Vestjylland, har Miljøstyrelsen Århus 

bedt om en miljøvurdering af Ringkøbingfjord mht. kvælstof og fosfor. Det vurderes om det 

ansøgte i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter vil have en væsentlig 

skadevirkning på Ringkøbingfjord.  

 

Habitatbekendtgørelsens § 6 og 7 foreskriver, at der skal foretages en screening eller vur-

dering af om et projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvir-

ke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis denne vurdering konkluderer, at der kan ske en 

væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder skal der foretages en egentlig miljøkonse-

kvensvurdering.  

 

Miljøministeriets vejledning til bekendtgørelsen definerer den indledende vurdering som en 

”foreløbig vurdering”, som skal være baseret på et kvalificeret skøn. Denne vurdering er 

foretaget nedenfor. Vurderingen er foretaget af det samlede projekts påvirkning i sig selv og 

i forbindelse med påvirkningen fra andre planer og projekter, som det er fastslået i ordlyden 

af habitatbekendtgørelsen.  

 

Rensningsanlægget i Nr. Vium 

Der er søgt om en udvidelse fra 8230 m3 spildevand pr. dag til 12.500 m3 spildevand. Spil-

devandet indeholder ca. 4 mg total N pr. liter vand og 0,3 mg total P pr. liter vand. Kvælstof-

tilførslen til Vorgod å som løber ud i Skjern å som afvander til Ringkøbing Fjord stiger ved 

udvidelsen fra ca. 12.000 kg total N pr. år til ca. 18.250 kg total N en stigning på i alt 

ca.6.250 kg total N pr år. Fosfortilførslen stiger fra ca. 900 kg total P pr. år til ca. 1.369 kg 

total P en stigning på i alt ca. 469 kg P pr. år.  

 

Biostyr ved Arinco 

I forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen af Arinco fremgår at den tilladte 

mængde spildevand er 1604 m
3
 spildevand pr. dag. Det ønskes øget til 2500 m

3
 spildevand 

pr. dag. Ifølge den revurderede miljøgodkendelse må spildevandet maksimalt indeholde 4 

mg total N pr. liter vand og 0,3 mg total P. pr. liter vand. Kvælstoftilførslen til Herborg bæk 

som løber ud i Skjern å og afvander til Ringkøbing Fjord stiger ved udvidelsen fra ca. 2.350 

kg total N pr. år til ca. 3.650 kg total N en stigning på i alt ca. 1.300 kg total N pr år. Fosfor-

tilførslen stiger fra ca. 176 kg total P pr. år til ca. 274 kg total P en stigning på i alt ca. 98 kg 

P pr. år.  

 

Arla Foods a.m.b.a 

Att: Birgitte Koch og Helle Nielsen 



 

Ringkøbing Fjord  

 

Beskrivelse  

Ringkøbing Fjord er landets største lagunefjord. Fjorden er aflang i form, ca.10-12 km på 

tværs øst-vest, og ca. 30 km lang nord-syd. Fjordens areal er på ca. 290 km2 og den er 

dermed den største af de vestjyske fjorde. Fjorden er lavvandet med gennemsnitsdybde på 

knap 2 meter, hvilket betyder, at fjorden i vid udstrækning er påvirket af resuspension dvs. 

ophvirvling af bundsedimenter, som medvirker til at reducere vandets klarhed og omfordele 

næringsstoffer mellem bundsediment og vandsøjle. 

 

Fjorden har i mange år været påvirket negativt af urenset spildevand og øgede næringssto-

tab fra landbruget, men også. udretningen af Skjern Å medvirkede til en forværring af den-

ne situation. Genetableringen af Skjern Å er blandt andet foretaget med henblik på at redu-

cere udledningen af næringsstoffer til fjorden.   

 

Den økologiske balance i fjorden kollapsede sidst i 1970’erne, hvor fjorden ændrede sig fra 

at være et område med klart vand og udbredt plantedække, til et område med uklart vand 

og få bundplanter. Ændringerne var en følge af tilførsel af store mængder næringsstoffer 

gennem mange år. I en årrække frem til en ændring i slusepraksis i 1995 var fjorden domi-

neret af blågrønalger med en sommersigtdybde på ikke meget over 0,5 m. 

 

Vandudvekslingen til Vesterhavet sker gennem slusen i Hvide sande. Slusen blev bygget i 

1931 med det formål at afvande fjorden og de omkringliggende lave arealer under kontrol-

lerede forhold, således oversvømmelser kunne undgås. Siden er slusen blevet brugt mere 

bevidst til at regulere saltholdigheden i fjorden, hvilket har overordentligt stor betydning for 

den økologiske balance i fjorden.  

Slusepraksis 

Slusepraksis er betegnelsen for den måde, hvorpå slusen i Hvide Sande opereres, og der-

med også styringen af vandudskiftningen mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. I 1995 

blev slusepraksis ændret med den baggrund, at få en større fortynding af fjordens nærings-

rige vand med det mindre nærringsrige, men mere salte vand i Vesterhavet. Denne beslut-

ning havde den konsekvens, at der skete en massiv indvandring af sandmuslinger, som 

kunne trives ved en højere saltholdighed. Sandmuslingerne har potentiale til at filtrere fjor-

dens vandvolumen flere gange i døgnet og førte til et markant systemskifte
i
. Muslingernes 

filtrering er grunden til at fjorden siden 1996 har en markant lavere plankton biomasse og 

dermed en sigtdybde omkring de 2 meter, der muliggør en kolonisering af havgræsser ud 

på større dybder end før 1995. 

 



 

  

Fald i fytoplanktonbiomasse. Indvandring af sandmusling (bløddyr). Indvandringen skete primært efter 

bundfaunaundersøgelsen i foråret 1996 og fremgår derfor først i statistikken det efterfølgende år. 

Kilde: Gertz et. al., NOVANA-rapportering, Indikatorrapport, Miljøtilstand i Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord 2004 

 

 
Kilde: Gertz et. al., NOVANA-rapportering, Indikatorrapport, Miljøtilstand i Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord 2004 

 

Habitatområde 62, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 

Habitatområdet dækker det meste af Ringkøbing Fjord med øer og halvøer, undtaget den 

nordlige del, markeret ved en linje ca. fra Hvide Sande til Ringkøbing.  Områdets areal er 

27.690 hektar.  

 

Udpegningsgrundlaget er følgende arter  

1095 Havlampret (Petromyzon marinus)  

1199 Flodlampret (Lampetra fluviatilis)  

1102 Majsild (Alosa alosa)  

1103 Stavsild (Alosa fallax)  

1106 Laks (Salmo salar)  

1355 Odder (Lutra lutra)  

1831 Vandranke (Luronium natans)  

 

Derudover naturtyperne:  

1130 Flodmundinger  

1150 * Kystlaguner og strandsøer  

1330 Strandenge  

2110 Forstrand og begyndende klitdannelser  

2120 Hvide klitter og vandremiler  



 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)  

2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)  

2160 Kystklitter med havtorn  

2170 Kystklitter med gråris  

2190 Fugtige klitlavninger  

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger  

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  

3160 Brunvandede søer og vandhuller  

3260 Vandløb med vandplanter  

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)  

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv  

7230 Rigkær  

 

Naturtyperne markeret med * er prioriterede naturtyper.  

 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 43 Ringkøbing Fjord  

Den geografiske udstrækning af fuglebeskyttelsesområdet er sammenfaldende med habi-

tatområdets på nær enkelte detaljer. Områdets areal er 28.640 hektar.  

 

Udpegningsgrundlaget er følgende arter:  

A021 Rørdrum (Botaurus stellaris) (Y) F1  

A034 Skestork (Platalea leucorodia) (Y) F1  

A036 Knopsvane (Cygnus olor) (T) F4  

A037 Pibesvane (Cygnus columbianus) (T) F2, F4  

A038 Sangsvane (Cygnus cygnus) (T) F2, F4  

A040 Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) (T) F4  

A043 Grågås (Anser anser) (T) F4  

A045 Bramgås (Branta leucopsis) (T) F2, F4  

A046 Mørkbuget Knortegås (Branta bernicla bernicla) (T) F4  

A048 Gravand (Tadorna tadorna) (T) F4  

A050 Pibeand (Anas penelope) (T) F4  

A052 Krikand (Anas crecca) (T) F4  

A054 Spidsand (Anas acuta) (T) F4  

A056 Skeand (Anas clypeata) (T) F4  

A067 Hvinand (Bucephala clangula) (T) F4  

A070 Stor Skallesluger (Mergus merganser) (T) F4  

A075 Havørn (Haliaeetus albicilla) (Tn) F2  

A081 Rørhøg (Circus aeruginosus) (Y) F1  

A082 Blå Kærhøg (Circus cyaneus) (Tn) F2  

A103 Vandrefalk (Falco peregrinus) (Tn) F2  

A119 Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) (Y) F1  

A125 Blishøne (Fulica atra) (T) F4  

A132 Klyde (Recurvirostra avosetta) (YT) F1, F4  

A149 Almindelig Ryle (Calidris alpina) (YT) F1, F5  

A151 Brushane (Philomachus pugnax) (Y) F1  

A157 Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) (T) F2, F4  

A191 Splitterne (Sterna sandvicensis) (Y) F1  



 

A193 Fjordterne (Sterna hirundo) (Y) F3  

A194 Havterne (Sterna paradisaea) (Y) F3  

A222 Mosehornugle (Asio flammeus) (Y) F1  

 

Y: Ynglende art.  

 

T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal.  

Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal.  

 

Ramsarområde nr. 2 Ringkøbing Fjord  

For habitatområdet (H62), Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, er især den prioriterede 

naturtype kystlagune (1150) følsom overfor påvirkning fra næringsstofholdige og iltforbru-

gende udledninger.  

 

Også for fuglebeskyttelsesområdet (F43) er naturtypen kystlagune mest væsentlig, idet 

specielt de planteædende fugle (svaner, gæs og ænder), men også hvinand og stor skalle-

sluger, er afhængige af en udbredt undervandsvegetation som fødegrundlag, hvilket igen er 

betinget af en god miljøtilstand i den prioriterede naturtype kystlagune.  

 

Da det er vurderet, at kystlagunen er det mest følsomme udpegningsgrundlag i forhold til 

den mulige påvirkning fra projektet, skal det derfor vurderes, hvorvidt denne naturtype på-

virkes væsentligt af projektet.  

 

Den mest væsentlige påvirkning fra Arlas udledning på naturtypen kystlagune er nærings-

stoffer og iltforbrugende stof. Næringsstofferne kan hæmme undervandsvegetationen ved 

at bevirke periodevise masseopblomstringer af søsalat og stor produktion af mikroalger, 

som reducerer lystilgængeligheden i fjorden og dermed planternes udbredelsesområde, 

mens de iltforbrugende stoffer kan medvirke til øget iltsvind mv, som også kan reducere 

udbredelsen af undervandsvegetationen. .  

 

Kvælstof 

Miljøstyrelsen har bedt Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet (DMU) om at foretage en 

analyse af, om det er muligt på baggrund af eksisterende viden og modeller at opstille kriterier for, 

hvornår der ikke vil kunne påvises effekter af en udvaskning af nitrat til overfladevande fra en kilde. 

DMU har på det grundlag udarbejdet rapporten: DMU´s Faglige rapport 787 ”Effekter af øgede 

kvælstoftilførsler på miljøet i Danske fjorder.”   

 

Med udgangspunkt i DMU´s Faglige rapport 787 har Miljøstyrelsen udarbejdet afskærings-

kriterier kvælstofpåvirkningen af sårbare Natura 2000 områder i forbindelse med udvidelse 

af husdyrbrug det fremgår følgende af Miljøstyrelsens vejledning nedenfor angivet med 

kursiv:  

 

Fastlæggelsen af afskæringskriteriet er sket på baggrund af de beregninger, som DMU har 

foretaget for Miljøstyrelsen med henblik på i overensstemmelse med habitatdirektivet at 

sikre, at vurdering af påvirkning af Natura 2000-områder sker på grundlag af troværdige og 

tilgængelige videnskabelige oplysninger og nyeste resultater.  

 



 

DMU´s analyse viser, at der er en teoretisk lineær sammenhæng mellem den øgede 

kvælstoftil-førsel og ændring i sigtdybden og dybdegrænsen for ålegræs, og konkluderer, at 

enhver stigning i de samlede kvælstoftilførslerne til et fjordområde teoretisk set må anses 

for at påvirke miljøtilstanden negativt. DMU´s analyse henviser til, at en øget kvælstoftilfør-

sel på op til 10 pct. vil medføre en begrænset, men målbar, negativ effekt på miljøtilstanden 

i danske fjorde, dog således, at der er usikkerheder på beregningerne, som også fremgår 

af DMU´s analyse.  

 

En vigtig parameter, som reagerer på kvælstoftilførslen er sigtdybden. Dybdegrænsen for 

ålegræs og andre biologiske parametre er konsekvenser heraf. Målinger af sigtdybden i 

marine miljøer angives normalt i meter med 1 decimal. Målingerne foretages visuelt, og 

usikkerheden angives til at være i størrelsesordenen +10 cm . Sigtdybden er normalt under 

5 meter, men i meget rene fjorde er der i historisk tid registreret sigtdybder på op til 10 me-

ter.  

 

Disse forhold betyder, at ændringer af sigtdybder på under 1-2 pct. i praksis ikke vil kunne 

påvises med de nuværende målemetoder, uanset hvor mange målinger af sigtdybden, der 

gennemføres.  

 

Sigtdybden vil derfor skulle ændres med mere end 1-2 pct., hvis det med de nuværende 

målemetoder skal kunne registreres. En øget tilførsel af kvælstof på 5 pct. i de mest føl-

somme vandområder, Skive Fjord og Lovns Bredning i forhold til sigtdybden, vil teoretisk 

set medføre en reduceret sigtdybde på henholdsvis 1 pct. og 1,5 pct (læs mere i afsnittet 

"Analyse fra DMU" og se data i afsnittets tabel 7). En øget tilførsel på 5 pct. er altså nær 

grænsen for, hvornår en forøget nitratkoncentration teoretisk set medfører en ændring af 

sigtdybden, som kan registreres med de nuværende målemetoder. Med andre ord, ændres 

nitratkoncentrationen i et vandområde mindre end 5 pct., vil det ikke være muligt at påvise 

en ændring i sigtdybde og følgelig heller ikke muligt at påvise en effekt af ændringen i ni-

tratkoncentrationen. 

 

DMU´s analyse viser, at en øget tilførsel af kvælstof på 1 pct. medfører et fald i sigtdybde 

på mellem 0 og 0,3 pct. På grund af måleusikkerhederne kan dette fald i sigtdybde ikke 

påvises i praksis med de nuværende målemetoder. 

 

Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at det kritiske niveau for, hvornår der kan være tale 

om en skade-virkning er, når nitratudvaskningen som følge af en husdyrproduktion 

udgør 5 pct. eller mere af den samlede nitratudvaskning til det aktuelle vandområde, 

jf. afskæringskriteriets pkt. 2A. Dog således, at der indtræder en skadevirkning, når 

nitratudvaskningen som følge af en husdyrproduktion udgør 1 pct. eller mere af den 

samlede nitratudvaskning til det aktuelle vandområde, hvis udvaskningen sker til et 

lukket bassin og/eller til et meget lidt eutrofieret vandområde, jf. afskæringskriteriets 

pkt. 2B.  

 

Afskæringskriteriets pkt. 2B er fastsat som ekstra sikkerhed for at imødegå den situation, 

hvor der brugene koncentreres i de mest følsomme dele af et opland, hvor udvaskningen 

sker til et lukket bassin og/eller et meget lidt eutrofieret vandområde. Som det også fremgår 

af DMU´s analyse, er nogle fjorde opdelt i adskilte bassiner, hvor det kan have en negativ 



 

effekt på miljøet, hvis tilførslerne flyttes ’indad’ i fjorden, og i nogle tilfælde kan øgede til-

førsler til lavvandede afsnørede vandområder med ringe vandudskiftning give problemer.  

 

Konklusion vedr. kvælstof fra rensningsanlægget 

Ifølge en faglig vurdering fra Miljøstyrelsen der bygger på Faglig rapport 787 fra DMU, vil 

kvælstofpåvirkningen fra Arla Foods a.m.b.a. ikke medføre en væsentlig skadevirkning 

såfremt kvælstof tilførslen til Ringkøbingfjord fra anlægget er mindre end 1 %.  

 

Ifølge de nuværende Vandplaner er tilførslen til Ringkøbingfjord i alt 4572 tons kvælstof 

(Baseline 2015). Den samlede kvælstof tilførsel fra rensningsanlægget efter udvidelsen 

udgør ca. 18,3 tons kvælstof, svarende til 0,4 % af den samlede tilførsel til fjorden. Stignin-

gen i udledningen af kvælstof ved udvidelsen på i alt 6,3 tons total N udgør 0,1 % af den 

samlede kvælstoftilførsel. Påvirkningen fra rensningsanlægget med kvælstof ligger således 

væsentligt under 1 % af den samlede påvirkning af fjorden med kvælstof. 

 

Konklusion vedr. kvælstof fra Mejericluster Vestjylland inkl. biostyr 

Den samlede kvælstof tilførsel fra Mejericluster Vestjylland efter udvidelsen udgør ca. 21,9 

tons kvælstof, svarende til 0,48 % af den samlede årlige kvælstoftilførsel. Stigningen i ud-

ledningen af kvælstof ved udvidelsen på i alt 7,55 tons total N udgør 0,17 % af den samle-

de kvælstoftilførsel. Påvirkningen fra rensningsanlægget med kvælstof ligger således væ-

sentligt under 1 % af den samlede påvirkning af fjorden med kvælstof. 

 

Udvaskningen af kvælstof til fjorden varierer med op til flere 1000 tons pr. år, altså langt 

mere en påvirkningen af kvælstof fra Arlafoods amba. Disse årsvariationer i tilførsler har 

ikke kunnet observeres at påvirke planktonbiomassen i fjorden. 

 

Fosfor 

Intern fosforbelastning 

Intern belastning er en betegnelse for det næringsstof som er til stede i fjorden og som kan 

være til rådighed for biomasseproduktion i fjorden sammen med den belastning som tilføres 

systemet fra oplandet. I Ringkøbing Fjord er den interne fosforbelastning ikke ubetydelig. I 

en undersøgelse rapporteret af Ringkjøbing Amt i 2005
ii
 fremgår det, at den samlede fos-

forpulje i de øverste 10 cm af sedimentet er 5.500 ton P i 2004, og det vurderes, at den 

dynamiske pulje (DP) – dvs. den pulje som potentielt er tilgængelig for plantevækst er på 

ca. 2000 ton fosfat. Puljen forsvinder kun langsomt over tid. Enten via eksport til Vesterha-

vet eller begravelse i dybere sedimentlag. Der er erfaringer fra søer, hvor puljen aftager fra 

få år op til 30 år afhængig af bl.a. søernes størrelse. Da Ringkøbing Fjord har en størrelse, 

der er betragteligt større end de største danske søer, vil det ikke være urimeligt at antage, 

at den interne plantetilgængelige pulje reduceres over en længere årrække. 

Den totale pulje af fosfor i fjorden er ca. 36 gange større end den årlige tilførsel som i 2004 

blev opgjort til 150 ton TP/år for perioden 1999-2004.  Det er lidt sværere at angive dette 

forhold for den plantetilgængelige del, men hvis det antages at 50 % af den tilførte totale 



 

mængde fosfor fra oplandet er plantetilgængeligt i fjorden, så vil den interne potentielt plan-

tetilgængelige pulje i fjorden være ca. 26 gange større end den årlige tilførsel. 

 

Kilde: Hansen, Jens Wügler et al., NOVANA-rapportering 2005, Fokusrapport - Marine områder, Ringkøbing Fjord, 

Hydrografi og næringsstoffer 

 

Fosfors kredsløb i fjorden 

Den biotilgængelige del af den samlede fosformængde (total fosfor) angives normalt som 

fosfat (eller ortho-fosfat PO4). Begge fraktioner indgår i det nationale overvågningsprogram 

for marine områder og dermed også for Ringkøbing Fjord.  

Hvorvidt fosfat er begrænsende for væksten af plantemasse er et spørgsmål om hvor me-

get fosfat der er til rådighed for planterne. Koncentrationer på 6,2 µg/l fosfat eller under 

dette niveau betragtes som potentielt begrænsende for plantevæksten.  

For Ringkøbing Fjord er sagen imidlertid mere kompliceret end det fremgår af ovenstående. 

Dette skyldes at fosfat meget nemt binder sig til jernpartikler som i Ringkøbing Fjord findes i 

rigelige mængder grundet okkerudledninger til fjorden gennem mange år. Dette er beskre-

vet i Naturstyrelsen baggrundsmateriale for vandplan for Ringkøbing Fjord
iii
 hvor der er 

opstillet en dynamisk økologisk model for fjorden:  

I vandet konkurrerer algerne med suspenderet partikulært oxideret jern (Fe+++) om at optage 

PO4 fra vandet, se figur B2_5 i bilag 2. Det partikulære Fe suspenderes og sedimenteres fra og til 

sedimentet parallelt med det fine uorganiske sediment. Ved lave PO4 koncentrationer frigives der 

PO4 fra det partikulære Fe til vandet, og omvendt bindes PO4 til det partikulære Fe ved højere 

koncentrationer. Modellen er derfor parameteriseret således, at det partikulære Fe frigiver PO4 

ved lidt højere koncentrationer end algerne evner at optage PO4 fra vandet. Det får som konse-

kvens, at TP er relativt højt om sommeren, samtidigt med at PO4 koncentrationen bibeholdes 

på et så lavt niveau, at man normalt vil betragte plankton som værende P begrænset. Det er 

ikke nødvendigvis tilfældet i Ringkøbing Fjord, idet der om sommeren sker en transport af 

PO4 til algerne fra sedimentet via resuspenderet partikulært Fe. Om vinteren sker der om-



 

vendt en transport af PO4 fra vandet til sedimentet via resuspension og sedimentation af partiku-

lært jern. 

Konsekvensen af ovenstående er at koncentrationsmålinger af fosfat ikke kan anvendes til 

at beskrive i hvilket omfang fosfat er begrænsende for plantevæksten i fjorden. 

 

Kilde: Erik Kock Rasmussen, DHI for: MILJØCENTER RINGKØBING, Modelanalyse af den fremtidige vandkvalitet 

i Ringkøbing Fjord, Oktober 2008 

I et forsøg med søsalat (Ulva lactuca) rapporterer DMU
iv
 potentiel fosforbegrænsning i kor-

tere eller længere perioder i 2000 og 2001. I undersøgelsen er der imidlertid ikke taget 

hensyn til ovenstående fosfatfkredsløb og dermed ikke til den skiftende tilgængelighed af 

fosfat som søsalaten vil blive udsat for når det driver rundt i fjorden 

 

Konklusion fosfor 

Den nuværende tilførsel af totalfosfor til fjorden ligger på ca. 120-125 ton årligt svarende til 

at rensningsanlæggets udledning af total fosfor efter udvidelsen udgør 1,2 % af den samle-

de tilførsel. 

Variationer i år til år fosfortilførsler fra oplandet kan svinge op til næsten 100 ton P årligt 

afhængig af mængden af nedbør de pågældende år - svarende til at de årlige klimavariati-

oner er i størrelsesorden 100 gange større end Arlas bidrag. Disse årsvariationer i tilførsler 

har ikke kunnet observeres at påvirke planktonbiomassen i fjorden.  

Den totale fosforpulje i de øverste 10 cm af fjordbunden kunne i 2004 anslås til 5000 ton P 

og den potentielt plantetilgængelige fosfatpulje er tilsvarende opgjort til ca. 2000 ton. Dette 

svarer til at rensningsanlæggets årlige udledning af total fosfor udgør henholdsvis 0,3 ‰ og 



 

0,7 ‰ af de interne puljer af total fosfor og plantetilgængeligt fosfor. Det skal hertil bemær-

kes at den interne fosforpulje i fjorden kan anvendes mange gange, da det ikke lige som 

kvælstof delvist afgasses til atmosfæren.  

Styring af slusen, som har øget saltholdighed og dermed muliggjort filtrering fra sandmus-

linger har haft og har en helt overskyggende betydning for miljøtilstanden i fjorden. Sigt-

dybden blev øget fra ca. 0.5 meter til ca. 2 meter som følge af filtrering af sandmuslinger. 

Fosfat indgår i et kompliceret kredsløb mellem vandfase, binding på partikulære jernpartik-

ler i såvel sediment som vandfase og optag i alger. Det er af den grund svært at anslå i 

hvor vid udstrækning fosfat er begrænsende for algevækst i fjorden, og fosfatkoncentratio-

nen kan ikke bruges som et udtryk derfor. 

Samlet set udgør Arlas udledning efter udvidelsen på 1,459 ton fosfor en meget lille del af 

den samlede eksterne og interne fosforbelastning af Ringkøbing Fjord. År til år udsving i 

fosfortilførsler på op til 100 ton fosfor, uden der kan registreres direkte sammenhæng med 

sigtdybde og planktonmængde indikerer at fjorden ikke er overordnet kontrolleret af fosfor 

fra oplandet.  

Kumulation  

Andre aktuelle planer og projekter der kan påvirke Ringkøbingfjord med næringsstoffer er 

udvidelse af husdyrbrug i oplandet til Ringkøbingfjord. I lov om Miljøgodkendelse af hus-

dyrbrug m.m. er der taget højde for påvirkningen med næringsstoffer fra udvidelserne. For 

så vidt angår kvælstof har husdyrtrykket i oplandet til Ringkøbingfjord været stigende, hvil-

ket betyder at husdyrbrug i forbindelse med udvidelser, får vilkår om at kvælstofudvasknin-

gen ikke må overstige kvælstofudvaskningen fra planteproduktion uden husdyrgødning. I 

praksis betyder det, at kvælstoftilførslen til fjorden fra husdyrbrug falder i forbindelse med 

udvidelse af husdyrbrug.  

For så vidt angår fosfor er der vilkår om krav til fosforbalance i miljøgodkendelse af husdyr-

brug, såfremt der udbringes husdyrgødning marker, hvor der kan ske transport af fosfor til 

natura2000 områder der er sårbare overfor fosfor. 

Konklusion 

Bundvegetationen er i fremgang under den nuværende næringsstofpåvirkning. Påvirknin-

gen fra Mejericluster Vestjylland med 21,9 tons total kvælstof pr. år og 1,459 tons fosfor pr. 

år vurderes samlet set ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at 

påvirke Ringkøbingfjord væsentligt.  

Derimod peger alle undersøgelser på at det i markant grad er slusestyringen og dermed 

filtreringen af sandmuslinger som kontrollerer planktonmængden og dermed vandets klar-

hed. Samt at den samlede næringsstofbelastning - ekstern og intern – har betydning væk-

sten af et årige alger som søsalat og trådalger.  
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Vurdering af betydningen af produktionsudvidelse ved tre Arla-
virksomheder for miljøtilstanden i Vorgod Å 

Baggrund og forudsætninger 
På baggrund af vores skriftlige tilbud af 4. juli 2012, foranlediget af Deres 
brev af 3. juli 2012, indeholdende oplysninger om en ønsket produktionsud-
videlse på ARLA-virksomhederne tilsluttet det fælles renseanlæg med udled-
ning i Vorgod Å ved Egeris, har DCE udarbejdet følgende vurdering af betyd-
ningen af den ønskede produktionsudvidelse for miljøtilstanden i Vorgod Å. 
 
Der er ved udarbejdelsen af vurderingen anvendt samme principper som i 
forbindelse med tidligere ansøgt produktionsudvidelse fra 2011. 
 
De tre virksomheder omfatter Nr. Vium Mejeri, Dansk Protein og Arinco, der 
er beliggende på hhv. adresserne Sønderupvej 24, Sønderupvej 26, og Mælke-
vejen 4, alle 6920 Videbæk, og har fælles renseanlæg med afløb til Vorgod Å 
umiddelbart nedstrøms for, hvor Herborg Bæk løber til dette vandløb. 
 
Produktionsudvidelsen betyder en forøgelse af den nuværende tilladte udled-
te mængde spildevand fra 8230 til 13 550 m3/døgn (svarende til hhv. 95,3 og 
156,8 L/s). Der forudsættes ingen ændringer af udlederkravene til maksimale 
koncentrationer af visse stoffer i det udledte spildevand (oplyst i Deres brev af 
3. juli 2012), jf. nedenstående tabel. Der bliver derved tale om en forøgelse af 
belastningen af Vorgod Å alene som større udledte spildevandsmængde. Det 
skal bemærkes, at udlederkravet for BI5 i godkendelsen fra 2006 var 10 mg/L. 
Denne godkendelse blev efterfølgende erklæret ugyldig. Ved godkendelsen 
(lovliggørelsen) i 2011 blev kravet for BI5 skærpet til 6 mg/L. 

 

  
Parameter  2011-

vilkår 
BI5 (mg/L)  6 
Total-N (mg/L)  4 
Total-P (mg/L)  0,3 
Temperatur, max. (ºC)  25 
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Af de nævnte parametre vurderes BI5 og temperatur at være væsentlige for 
miljøtilstanden i recipienten. 
 
Selve miljøtilstanden i vandløbet vurderes i forhold til nationale retningslinjer 
indtil videre alene ud fra det biologiske kvalitetselement makroinvertebrater, 
nærmere bestemt Dansk Vandløbs Fauna Indeks. Dette indeks omfatter en 
skala af faunaklasser fra 1 (dårligste tilstand) til 7 (bedste tilstand). I de dan-
ske vandplaner, som er en del af implementeringen af EU’s vandrammedirek-
tiv, skal en stor del af de danske vandløb opnå god økologisk tilstand. God til-
stand er som udgangspunkt defineret som faunaklasse 5 eller 6, idet der dog 
for en række såkaldte blødbundsvandløb opereres med faunaklasse 4 som god 
tilstand. 
 
Miljømål i Vorgod Å 
Vandplanerne blev vedtaget 22. december 2011. Af Vandplan 2010-2015, 
Ringkøbing Fjord oplandet (Hoved Vanddistrikt: Jylland og Fyn), hvortil 
Vorgod Å hører, fremgår, at miljømålet udtrykt ved faunaklassen på en ca. 3 
km strækning nedstrøms for renseanlægget i Egeris skal være mindst 5. Fau-
naklassen på strækningen er i planen vurderet som god, hvilket betyder at det 
fastsatte mål er opfyldt. 
 
Der er reelt siden ombygningen af renseanlægget i 2007 foretaget 2 undersø-
gelser af den økologiske tilstand umiddelbart nedstrøms for udledningen 
(DMU nr. 2130037), hhv. i 2010 og 2012 været 7. I begge tilfælde var fauna-
klassen 7, svarende til høj økologisk tilstand (jf. udtræk af data fra WinBio, se 
også Miljøstyrelsen 2011). I perioden fra 2000 og frem til ombygningen af 
renseanlægget har faunaklassen til sammenligning varieret mellem 4 og 5 (jf. 
udtræk fra WinBio). 
 
Vurdering af BI5-udledninger 
Ifølge retningslinjerne for vandplanlægningen (Miljøministeriet, By- og Land-
skabsstyrelsen 2011) skal BI5 indholdet være < 1,8 mg/L (se tabel 4.1 i de 
nævnte retningslinjer – gengivet nedenfor), hvis målet om god økologisk til-
stand skal kunne opfyldes.  
 
Sammenhængen mellem faunaklasse og BI5 er derudover undersøgt af DMU i 
et udredningsarbejde bestilt af Miljøstyrelsen i forbindelse med revision af 
dambrugsbekendtgørelsen (Kristensen et al. 2011). Det fremgår af dette ud-
redningsarbejde, at hvis BI5 koncentrationen (som middelværdi) overstiger 
1,3 mg/L, vil faunaklassen forringes i takt med forøgelsen i BI5 koncentration. 
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Sammenhængen mellem faunaklasse og BI5-koncentration afhænger imidler-
tid af vandløbets fysiske forhold. Er den fysiske tilstand således god, kan der 
opretholdes en høj faunaklasse ved relativt højere BI5 koncentrationer end det 
er tilfældet, hvis de fysiske forhold er dårlige (se nedenstående figur). 
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I det konkrete tilfælde er den fysiske tilstand i Vorgod Å vurderet som god 
(baseret på målinger af Dansk Fysisk Indeks: middelværdi 31). Det betyder, at 
god økologisk tilstand burde kunne opnås ved en middelkoncentration af BI5 i 
intervallet 2,5-4,7 mg/L. 
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Uanset miljømålet i vandplanen gælder der det princip i vandrammedirekti-
vet, at den aktuelle økologiske tilstand ikke må forringes. I det konkrete til-
fælde ser den aktuelle tilstand ud til at være høj – altså bedre end hvad der 
skal til for at opfylde vandplanens målsætning. Det betyder i givet fald, at 
middelkoncentration af BI5 skal være < ca. 1,0 mg/L for at fastholde den høje 
økologiske tilstand. 
 
Den fysiske klassificering i ovenstående figur og DFI er muligvis ikke direkte 
sammenlignelig, hvorfor det formodentlig er mere fornuftigt at regne med 
nedenstående generelle sammenhæng (i middel) mellem BI5 og faunaklasse 
(jf. Miljøstyrelsen 2011): 
 
Faunaklasse 4 5 6 7 
BI5 (mg/L) 2,0 1,6 1,5 1,3 
 
Der er beregnet en forventet forøgelse af BI5-koncentrationen i Vorgod Å ned-
strøms for udledningen ud fra en række forudsætninger om vandføring og 
baggrundskoncentration for BI5 – både i den nuværende situation og med den 
ansøgte forøgede udledning af spildevand. Vandføringen på udledningsstedet 
er beregnet med udgangspunkt i en opstrøms beliggende vandføringsmålesta-
tion ved Storebro (DMU nr. 260 106) efter korrektion for oplandsareal (228 
km2 ved Storebro, 298 km2 ved Egeris). Middel, median og median minimum 
vandføringen er derved beregnet til hhv. 4380, 3440 og 1180 L/s. Endvidere 
er baggrundskoncentrationen af BI5 i Vorgod Å beregnet til hhv. 0,94 og 0,92 
mg/L (middelværdi og medianværdi af målinger udført på tre stationer under 
NOVANA programmet, 2007-2110). BI5-koncentrationen under median mi-
nimum forhold er ikke kendt, men sat til 0,92 mg/L. Resultatet af beregnin-
ger fremgår af nedenstående tabel, der illustrerer tre scenarier, dvs. under 
hhv. middelvandføring, medianvandføring og median minimum vandføring. 
Det fremgår, at den nuværende udledning maksimalt forøger baggrundskon-
centrationen i Vorgod Å med 0,11-0,14 mg/L (under middel og median vand-
føring), mens forøgelsen ved den ønskede fremtidige udledning kan beregnes 
til maksimalt 0,19-0,22 mg/L (ligeledes under middel og median vandføring). 
Derimod er påvirkningen væsentlig større under medianminimum vandfø-
ring. 
 
Vandførings-
scenarier i 
Vorgod Å 

BI5 (mg/L) - 
baggrund 

Forøget BI5 
(mg/L) ned-
strøms udled-
ning: nuværen-
de situation 

Forøget BI5 
(mg/L) ned-
strøms udled-
ning: fremtidig 
situation 

Årsmiddel 0,94 1,05 1,11 
Median 0,92 1,06 1,14 
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Median minimum 0,92 (?) 1,30 1,52 
 
Det er imidlertid den forøgede BI5-koncentration i Vorgod Å under middel og 
median vandføring, som skal lægges til grund ved en vurdering af indvirknin-
gen på faunaklassen, idet de forudsatte relationer mellem faunaklasse og BI5 
netop er opstillet for en middelsituation – ikke en medianminimum situation.  
 
Det betyder, at max. BI5 ikke forventes at forhindre opfyldelse af miljømålet 
om mindst faunaklasse 5. Udledningen forventes umiddelbart heller ikke at 
forhindre fastholdelse af den tilsyneladende nuværende højere tilstand med 
faunaklasse 7. 
 
Vurdering af temperatur forøgelse 
Vandtemperaturen skal tilsvarende være mindre< 21,5 ºC, ligesom en given 
udledning ikke må føre til en stigning på over 1 ºC (vejledende kvalitetskrav: 
Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen (2011)).  
 
DCE har foretaget nogle beregninger for påvirkningen af temperaturforhol-
dene i Vorgod Å, svarende til de for BI5. Det er herved forudsat, at vandtem-
peraturen i vandløbet maximalt er 15 ºC i en sommersituation, hvilket er rea-
listisk i et overvejende grundvandsfødt vandløb som det foreliggende. Forud-
sættes endvidere, at denne temperatur forekommer under hhv. middel, medi-
an og median minimum situationer, vil vandtemperaturen højest forøges til 
15,2-15,7 ºC under de nuværende forhold og til 15,3-16,2 ºC under de ansøgte 
forhold. Uanset ”valget” af baggrundstemperatur vil der med den fremtidige 
udledning desuden højst blive tale om en temperaturforøgelse 1,2 ºC. I situa-
tioner, hvor fx ørredyngel udvikles i potentielle gydebanker (fx ved en tempe-
ratur ved 5 ºC) vil temperaturforøgelsen være ≤ 0,3 ºC. 
  
Konklusion 
Der fremgår på baggrund af de valgte forudsætninger, empiriske sammen-
hænge mellem faunaklasse og BI5 (i middel/median) og udførte beregninger 
for forskellige relevante vandføringsscenarier, at den fremtidige udledning af 
spildevand fra det fælles renseanlæg med rimelig margin vil muliggøre opfyl-
delse af miljømålet om god økologisk tilstand i Vorgod Å nedstrøms for ud-
ledningen. Ligeledes vurderes det, at udledningen ikke vil hindre at den nu-
værende faktiske økologiske tilstand, som ved målinger i 2010 og 2012 har 
vist sig at være høj (faunaklasse 7), kan opretholdes. Forudsætningen herfor 
er naturligvis, at BI5-udlederkravet for renseanlægget overholdes. 
 
Temperaturpåvirkningen af vandløbet vurderes at være af underordnet be-
tydning, selvom forøgelsen i en medianminimumsituation overstiger 1,0ºC , 
og selvom det generelle krav til maksimum temperatur for danske vandløb 
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(21,5 ºC) måtte blive skærpet for et primært grundvandsfødt – og dermed 
mere ”koldt” - vandløb som det foreliggende. 
 
Referencer 
Kristensen, E.A., Wiberg-Larsen, P. & Svendsen, L.M. (2011) Udledergrænse-
værdier for dambrug og betydningen for nærrecipienten. Baggrundsnotat til 
Miljøstyrelsen fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Afde-
ling for Ferskvandsøkologi og Forskning, Overvågnings- og rådgivningssekre-
tariatet (UDKAST). 
 
Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen (2011). Teknisk baggrundsnotat 
til Vandplan 1.8 Ringkøbing Fjord – Vandløb, søer, kystvande, grundvand, 
punktkilder, belastningsopgørelser, 195 pp.  
 
Miljøstyrelsen (2011). VVM-screening af renseanlæg – Arla Foods amba Nr. Vium 
Mejeri samt selvstændig habitat-screening jævnfør habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 
2. Miljøstyrelsen, Miljøministeriet. 
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Lokal deposition af kvælstof af kvælstofilter fra forbrænding af gas 

I forbindelse med udvidelse af produktionen af laktose på Danmark Proteins anlæg i Nr. Vium har 
Arla Foods a.m.b.a. anmodet om en udtalelse vedr. kvælstofilter fra industrielt forbrændings mulige 
påvirkning af kvælstofsårbare naturområder, herunder Natura 2000 områder.  
 
Nedfald af kvælstof fra atmosfæren (kvælstof deposition) er en af mange faktorer, der kan være med 
til at ændre naturtilstanden for kvælstoffølsomme naturområder. En eventuel påvirkning fra et anlæg 
vurderes derfor i miljøvurderingenen i forbindelse med miljøgodkendelser og VVM screeninger af 
virksomheder. 
 

Kilder til kvælstof deposition 

Fra DCE rapporten ”Atmosfærisk deposition 2010” har man ved hjælp af modelberegninger estime-
ret hvor stor en del af kvælstofdepositionen i Danmark, der stammer fra forbrændingsprocesser.  
 

 
Figur 1 gennemsnitlig kvælstofdeposition i 2010 til regionerne og i gennemsnit for hele landet opdelt på 
danske og udenlandske kilder, samt opdelt på emissioner fra forbrændingsprocesser og landbrugspro-
duktion (Kilde DCE 2011) 

Det fremgår af figur 1 at kvælstof fra forbrænding i Danmark udgør en meget lille del af kvælstofde-
positionen i Danmark.  
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Af NOx emissionen fra Danmark er det kun en meget lille del der bliver deponeret i Danmark. Den 
største del bliver eksporteret. I 2002 var nettoeksporten på ca. 191.000 tons NOx, mens det samlede 
udslip var ca. 199.000 tons NOx (kilde Danmarks Statistik. Statistikbanken, Miljø og Energi, 
LUFT5), der er således kun ca. 5 % af de udledte NOx er der deponeres i Danmark. 
 

Kvælstofilternes skæbne i atmosfæren  

Årsagen til at NOx ikke deponeres i nærområdet skal forklares i kvælstofilternes kemiske omsætning 
i atmosfæren illustreret i figur 2 
 

 
Figur 2 Kvælstofilternes omsætning i atmosfæren (Kile DMU) 

I forbindelse med forbrændingsprocessen dannes NO og NO2. Omsætningen af NO og NO2 er meget 
kompleks. I luften omdannes NO hurtigt til NO2 som kan tørafsættes til vegetation mv. Under trans-
porten omdannes NO2 til salpetersyre (HNO3), der enten afsættes eller knyttes til partikler i form af 
nitrat (NO3

-) bundet i nitratsalte. Partikelbundet nitrat fjernes ligesom partikelbundet ammonium 
stort set kun når det regner, dvs. ved vådafsætning (5 % af tiden i Danmark). Den kan derfor opholde 
sig i atmosfæren op til 10 dage og transporteres over store afstande (mere end 1.000 km). 
 
 
 
Danske udledninger af kvælstofoxider, dvs. af kvælstofmonooxid og kvælstofdioxid, bidrager kun 
meget lidt til afsætningen af kvælstof til dansk natur. Dette skyldes dels at NO og NO2 afsættes lang-
somt, dels at de omsættes langsomt til salpetersyre (HNO3) der lettere afsættes. 
http://www.dmu.dk/foralle/luft/kvaelstof/nedfald/ 
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Vurderingen af kvælstof depositionen på lokale naturområder og Natura 2000 områder 

I forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug anvender man et afskæringskriterie på kvælstof-
følsomme § 3 områder der tillader en merpåvirkning med mindst 1 kg N/ha/år. På kvælstoffølsomme 
naturområder anvendes et afskæringskriterie på en total deposition på mellem 0,2 – 0,7 kg N/ha/år.   
 

Kvælstofemission 

Efter udvidelsen vil der blive anvendt ca. 210.500 MWh Naturgas pr. Med en NOx emission på 0,11 
kg NOx pr. år vil den samlede NOx emission være ca. 23,2 tons, svarende til ca. 7,1 tons kvælstof. 
Hvis det antages at under 5 % deponeres i Danmark, vil maks. 355 kg kvælstof fra anlægget blive 
deponeret i Danmark ud af en samlet deposition i dag på 27300 t (2010). 
 
Arla har oplyst at der skal anvendes ca. 30.000 MWH Naturgas ekstra i forbindelse med den ansøgte 
udvidelse af Danmark protein, svarende til ca. 3,3 tons NOx og knap 1 tons N. Med antagelsen om at 
maks. 5 % NOx afsættes i Danmark, vil det svare til en stigning i depositionen i Danmark på 50 kg 
N.  
 

Næringsfattige Natura 2000 områder  

Nærmeste Natura 2000 område er EF Habitatområdet Skjern Å, der ligger ca. 5,7 km syd øst for 
Danmark Protein. Med 5,7 km til nærmeste Natura 2000 område, sammenholdt med, at en meget 
lille del af NOx erne falder ned lokalt, er der meget stor sikkerhed for, at kvælstof depositionen fra 
Danmark protein på Natura 2000 området er tæt på nul og meget mindre en 200 gram pr. ha. og 
udgør dermed en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området. 
 

§ 3 Natur 

Ved udvidelsen vil kvælstofdepositionen i Danmark stige med under 50 kg N pr. år. Stigningen af 
kvælstofdepositionen på § 3 beskyttet kvælstoffølsomt natur vil være meget tæt på nul og langt un-
der 1 kg N/ha /år som er afskæringskriteriet for udvidelse af husdyrbrug.  
 

Referencer 

ATMOSFÆRISK DEPOSITION 2010, Novana, Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt 

Center for Miljø og Energi 2011 

 

Danmarks Statistik. Statistikbanken, Miljø og Energi, LUFT5 
 
Vidensyntese indenfor afsætning af atmosfærisk ammoniak. Fokus for modeller for lokal-

skala. Faglig rapport fra DMU, nr. 560, 2005 
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Med venlig hilsen 
 
Hans Roust Thysen 
Miljøchef 
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