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Administrativa uppgifter 

Verksamhetsnamn  Stora Markie Gods AB  

Organisationsnummer  556151–3937 

Fastigheter och kommun  Del av Stora Markie 9:7 i Trelleborgs  

   kommun  

Adress   Markievägen 362-87  

   231 73 Anderslöv 

Kontaktperson  Stefan Fahlstedt, Agellus Miljökonsulter,  

   ombud 

   stefan.fahlstedt@agellus.se 

   073-181 37 08 

Ändamål med samrådet 

Stora Markie Gods AB, fortsättningsvis benämnd sökanden, avser söka tillstånd enligt  

9 kap miljöbalken för att uppföra och driva anläggning med djurhållning som omfattar 

grisar.  

Djurhållningen omfattar uppförande och drift av en integrerad djurhållning med grisar 

som omfattar 1 500 suggor och 13 000 slaktgrisar i nya byggnader.  

Detta samråd genomförs som avgränsningssamråd inom ramen för en specifik 

miljöbedömning. Sökanden upplyser om att de beräkningar som redovisas i detta 

samrådsunderlag är utförda i ett tidigt skede och ska ses som preliminära uppgifter 

som kan komma att korrigeras i kommande ansökningshandlingar. 

Vad är ett samråd? 

Genom samrådet erbjuds boende i omgivningen, organisationer och allmänheten 

möjlighet att lämna synpunkter som kommer att ligga till grund för hur vi utformar den 

ansökan och miljökonsekvensbeskrivning som vi sedan ska lämna in till länsstyrelsen.  

Om ni har några synpunkter inför den planerade verksamheten eller har några frågor 

är ni välkomna att skicka dessa senast den 17 december 2021 till Stefan Fahlstedt, 

info@agellus.se.  
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Avgränsningssamråd 

Under miljöbedömningsprocessen ska sökanden enligt 6 kap 1 § miljöbalken, om 

miljöbedömningar, identifiera och bedöma vilka miljöaspekter och miljöeffekter som är 

relevanta så att en hållbar utveckling främjas i beslutsfattandet. Enligt 28–30 §§ i 

samma kapitel ska sökanden ta fram ett samrådsunderlag och samråda om 

miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, innehåll och omfattning med 

länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 

den planerade verksamheten. Därefter tas en miljökonsekvensbeskrivning fram, som 

lämnas in till den som prövar tillståndsfrågan. 

Samrådsunderlaget ska innehålla uppgifter om verksamhetens lokalisering, omfattning 

och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till 

följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 

utformning.  

Avgörande faktorer för att avgöra tillåtligheten 

Sökanden bedömer, i detta skede i processen, att det som är avgörande för att 

bedöma anläggningens tillåtlighet på platsen är at visa att platsen är lämplig för 

jordbruksverksamhet med djur och att anläggningen är i linje med det som anses vara 

bästa möjliga teknik utifrån de publicerade BAT-slutsatserna för djurhållning med 

bland annat grisar samt att avsättning och möjlighet till förvaring av gödsel finns i 

tillräcklig omfattning. 

Ansökningshandlingarna behöver även visa de skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

som sökanden avser vidta för att begränsa utsläpp av ammoniak och lukt så att 

verksamheten kan bedrivas utan att olägenhet av betydelse kommer att uppstå för 

boende i omgivningen och miljön i övrigt. 

Sökandes åtaganden 

I syfte att minimera förlust av kväve och därmed utsläpp av ammoniak avser sökanden 

förse flytgödselbrunnar i egen drift med fasta tak och förse stallbyggnaderna med 

system för reduktion av ammoniak ur ventilationsluften. Åtgärderna kommer att leda 

till att minimering av ammoniakutsläpp från anläggningen och även reduktion av lukt 

så att verksamheten inte bidrar till olägenhet av betydelse på grund av lukt. I dagsläget 

är inte typ av reningssystem slutligen bestämt, vi kommer redovisa dessa tekniker 

närmare i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Planerad verksamhet med grisar på Stora Markie Gods 

Enligt Sveriges livsmedelsstrategi, beslutad av riksdagen den 20 juni 2017, anser 

riksdagen att den svenska livsmedelsproduktionen och livsmedelskedjan har goda 

möjligheter att bidra till samhället genom sysselsättning, hållbar tillväxt och kollektiva 

nyttigheter. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en 

konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, 

samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och 
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sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. En produktionsökning 

bidrar till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. 

Enligt strategin ska sårbarheten i livsmedelskedjan minska. Om en framgångsrik och 

konkurrenskraftig livsmedelsproduktion långsiktigt ska säkerställas för framtiden 

behöver jordbruksverksamheter byggas ut i den omfattning som strategin anvisar. En 

förutsättning för att nå det övergripande målet i strategin är att ett stort antal 

jordbruksverksamheter ska bedrivas på lämpliga platser, på skilda håll i landet.  

Sverige behöver konkurrenskraftiga jordbruksföretag. Utvecklingen av rationella, 

lönsamma djurstallar är en viktig förutsättning för ökad animalieproduktion. För att få 

fram goda idéer utlyste Jordbruksverket tävlingen ”Framtidens smartaste stall”. 

Uppgiften var att ta fram ett stallkoncept som ger god lönsamhet, smarta lösningar 

kring till exempel byggnadssätt, materialval, smittskydd, arbetsmiljö och drift.  

Sökanden planerar nu att uppföra en anläggning för grisar i anslutning till Godsets 

spannmålsanläggning. Detta samråd avser en integrerad produktion baserad på 1 500 

suggor och 13 000 slaktgrisar. 

Den gödsel som produceras kommer att överlåtas tull Stora Markie Drifts AB och 

användas i deras växtodling åkermark i närområdet.  

Utformning av stallbyggnader 

Anläggningen kommer preliminärt att omfatta två till tre stallbyggnader som är luftiga, 

med mycket ljusinsläpp på långsidorna. Stallbyggnadernas sammanlagda yta är ca 

25 000 – 30 000 m2.  

Anläggningen kommer att använda det som anses motsvara bästa möjliga teknik för 

att garantera optimal djurvälfärd och reducera påverkan på omgivningen och miljön. 

Utgödsling kommer att ske med vakuumutgödsling. Betäckningsavdelningen kommer 

att ha ströat spaltgolv där utgödsling kommer ske med skrapor. I gödselkulvertarna 

kommer det installeras kollektorslangar som kyler gödseln och reducerar 

ammoniakavgången med 30 – 47 %. Värmen som hämtas ifrån gödseln kommer att 

användas för att värma upp stallarna via golvvärme. Efter tvätt kommer stallarna torkas 

upp med mobila eldrivna värmefläktar.  

Vi planerar att installera utrustning för rening av ventilationsluften för att minimera 

påverkan på omgivningen i form av lukt och förlust av ammoniak. 

Djuren kommer att utfodras med olika blötfoderblandningar, så kallad fasutfodring. 

Vidare ingår vanligen fytas eller motsvarande tillsats i foderstaten för att minska 

mängden fosfor i gödseln. I produktionen kommer det uteslutande att produceras 

flytgödsel vilken kommer att lagras i flytgödselbrunnar vilka kommer att vara täckta 

med tak. Gödseln kommer eventuellt att pumpas till en del av gödselbrunnarna.  

Biogasanläggningen Gasum Jordberga har sökt tillstånd för att ta emot upp till 140 000 

ton gödsel om året. I det fall Gasum Jordberga erhåller bifall till ansökan och utvecklar 

verksamheten i denna riktning kan det bli aktuellt att vår gödsel kommer att utgöra 

substrat till biogasanläggningen. Alternativt separerar vi gödseln i en våt och en fast 

fas där den våta fasen används i växtodling med behov av tillskott av näringsämnet 

kväve och den fasta där behovet av fosfor och organiskt material är prioriterat.  
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Bild 1 visar exempel på layout över de planerade stallbyggnaderna.  Bild: Gråkjaer.  
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Bild 2 visar exempel på layout över de planerade stallbyggnaderna.  Bild: Gråkjaer.  
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Bild 3 visar exempel på layout över de planerade stallbyggnaderna.  Bild: Gråkjaer.  
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Produktion av gödsel 

Produktion av gödsel, det lagringsbehov som krävs och den areal som gödseln räcker 

till framgår av nedanstående tabeller.  

 

Gödselproduktion, schablon Mängd, m3 

1 500 platser för suggor och 13 000platser för slaktgrisar 

med 3,7 produktionsomgångar per år.  

40 324    

Tabell 1 visar mängd gödsel som produceras per år utifrån schablonvärden i 

Jordbruksverkets beräkningsprogram VERA. 

Gödsel att lagra Mängd, m3 

1 500 platser för suggor och 13 000platser för slaktgrisar 

med 3,7 produktionsomgångar per år. 

33 604 

Tabell 2 visar mängd gödsel att lagra vid 10 månaders produktion, utifrån 

schablonvärden i Jordbruksverkets beräkningsprogram VERA.  

 

Spridningsareal schablonvärde för fosfor i gödseln och giva 

22 kg per ha och år. 

hektar 

1 500 platser för suggor och 13 000platser för slaktgrisar 

med 3,7 produktionsomgångar per år. 

1 638   

Tabell 3 visar hur stor areal som gödseln räcker till baserat på en maximal giva om 22 

kg fosfor som genomsnitt över gårdens areal under en femårsperiod. Värdena baseras 

på schablonvärden i Jordbruksverkets beräkningsprogram VERA, dessa värden 

beräknas utifrån en standardfoderstat för djuren.  

Separering av gödsel 

Separering  

Gödsln kan komma separeras i en våt och en fast fas innan den våta fasen sprids i 

växtolingen på gården. Detta förfarande leder till att gödseln har ett högre innehåll av 

kväve i förhållande till fosfor och kan däremed i större grad ersätta inköpt 

mineralgödsel. Anläggnignen för separering består av en skruvpress i container där 

gödseln sepereras i en fast och en flytande fas. Den flytande fasen lagras i  

flytgöselbrunnar och används som gödselmedel i växtodlingen. Den fasta fasen 

används där behov av fosfor eller organsikt material är större eller säljs som 

biogassubstrat. Lagringskapacitet finns i dagsläget på platta med uppsamling av regn- 

och lakvatten med yta om 1 200 m2. 

Vi beräknar att mängden gödsel som kan separeras blir totalt ca 40 000 ton flytgödsel. 

Sammanlagt kommer då maximalt 34 000 ton våt och ca 6 000 ton fast fas att 

produceras, om all gödsel separeras.  
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Gödsel att lagra – separerad våtfas  Mängd, m3 

1 500 platser för suggor och 13 000 platser för slaktgrisar 

med 3,7 produktionsomgångar per år. 

28 300 

Tabell 4 visar mängd gödsel att lagra vid 10 månaders produktion, utifrån 

schablonvärden i Jordbruksverkets beräkningsprogram VERA.  

 

Spridningsareal baserat på 0,4 kg fosfor per ton gödsel och 

giva 22 kg fosfor per ha och år. 

hektar 

Separerad våtfas från 1 500 platser för suggor och 13 000 

platser för slaktgrisar med 3,7 produktionsomgångar per år. 

620 

Tabell 5 visar hur stor areal som gödseln räcker till baserat på en maximal giva om 22 

kg fosfor som genomsnitt över gårdens areal under en femårsperiod. Värdena baseras 

på att gödseln separeras och den flytande fasen sprids i växtodling.  

Hantering och lagring av gödsel 

Lagring av gödsel kommer att ske i gödselbrunnar i anslutning till den plats där gödsel 

ska spridas. I dag finns en flytgödselbrunn med tak, den har en volym om 5 000 m3.  

Primärt kommer fem nya flytgödselbrunnar med en volym om ca 5 000 m3 vardera att 

behövas för att säkerställa lagringsbehovet om all gödsel separeras.  

Vi planerar att transportera gödsel med lastbil eller genom pumpning där det är 

fördelaktigt.  

 

Bild 4 visar befintlig flytgödselbrunn med volym 5 000 m3 och platta för fasta 

gödselslag om 1 200 m2  

Den planerade lagringsvolymen kommer att vara tillräcklig för tio månaders 

produktion av gödsel från grisarna när gödseln separeras. I det fall gödseln inte 

kommer separeras behöver ytterligare brunnarna att byggas eller motsvarande volym 

att överlåtas. Spridningsarealen kommer att vara tillräcklig för spridning av gödsel om 
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den separeras. Stora Markie Drift AB bedriver i dagsläget växtodling på en areal om 

820 ha i egen drift. Sökanden har även inhämtat avsiktsförklaringar om att leverera 

gödsel som motsvarar spridningsareal om ca 1 600 ha.  

Lokalisering 

Stora Markie Gods Finns på Söderslätt ungefär 1,5 km väster om Anderslöv. Markie 

omtalades redan i första halvan av 1300-talet och jordbruksverksamhet har bedrivits 

under lång kontinuitet på platsen.  

 

Bild 5 visar del av häradsekonomiska kartan från ca 1910–15. I bilden ser vi Stora Markie 

gård centralt i bilden. Bild: Lantmäteriets historiska kartor. 

Platsen 

Vi har genomfört en lokaliseringsstudie för att välja lämpligaste platsen eller platserna 

att utveckla med djurhållning. Lokaliseringsstudien innehåller ett flertal platser på 

landsbygden i Trelleborgs kommun. Utöver dessa platser har de 33 kommunerna i 

Skåne län kontaktats för att utreda alternativ på detaljplanelagd mark som är lämplig 

för djurhållning. Utifrån studien har vi funnit ett flertal platser på landsbygden som är 

möjliga att utveckla med djurhållning.  

Det nu aktuella lokaliseringsalternativet finns i en utpräglad jordbruksbygd där den 

huvudsakliga driften utgörs av växtodling med underskott på stallgödsel. I första hand 

planerar vi att vara strax söder om vår spannmålsanläggning enligt situationsplaner i 

bild 1 till 3 ovan. I andra hand planerar vi att vara något söder om denna plats, se 

kartor nedan.  
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Bild 6 visar översiktskarta med platsen för den planerade anläggningen markerad med 

en blå oval.  

 

 

Bild 7 visar ortofoto där den aktuella platsen är markerad med en blå oval. 
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En placering på denna yta leder till en optimering av transporter för djurhållningen. 

Huvuddelen av foder till djuren kommer från spannmålsanläggning på gårdscentrum. 

Planerna är att spannmålsanläggningen och foderkök som bereder foder till djuren 

integreras för en resurseffektiv spannmåls- och foderhantering. En integrerad 

grisproduktion på platsen leder till att transporter av djur sker internt på anläggningen 

och merparten av fodret hanteras lokalt inom fastigheten. 

 

Bild 8 visar lokaliseringen sett från norr 

 

Bild 9 visar platsen för lokaliseringen bild sett från syd med spannmålsanläggningen 

rakt fram i bild 
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Bild 10 visar översiktskarta med andrahandsalternativet för den planerade 

anläggningen markerad med en blå oval.  

 

 

Bild 11 visar ortofoto med andrahandsalternativet för platsen är markerad med en blå 

oval. 
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Bild 12 visar platsen för andrahandsalternativet sett från sydöst. 

Spannmålsanläggningen syns till höger i bild 
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Bostäder 

Bostäder i omgivningen redovisas i kara nedan. En del av bostäderna har numrerats för 

att visa exempel på avstånd från anläggningens tänkta ytterkant till respektive bostad. 

 

Bild 13 visar exempel på boende i omgivningen numrerade enligt tabell nedan. Den 

vänstra cirkeln visar huvudalternativet och den högra andrahandsalternativet 

Tabell 6 visar exempel på bostäder i anläggningens omgivning i vardera väderstrecket 

och ungefärliga avstånd. Bostadshusen är numrerade i bild ovan. 

Nr Fastighet  Ca avstånd, meter Ca avstånd för 

andrahandsalternativet, 

meter 

1 Stora Markie 9:7 250 400 

2 Stora Markie 9:8 1 100  1 000  

3 Anderslövs västra utkant 1 500  1 100  

4 Anderslöv 4:8 1 400  1 000  

5 Anderslöv 7:4 1 400  1 000  

6 Anderslöv 53:2 1 500  1 100  

7 Lilla Markie 6:4 1 000  1 000  

8 Lilla Markie 5:13 750  1 000  

9 Stora Markie 9:7 750  1 000  

10 Stora Markie 15:2 1 400  1 700  
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Riksintresse 

Den planerade verksamheten omfattas inte av några områden av riksintresse. Område 

av riksintresse för naturvård finns på avstånd om ca 600 m norr om platsen. 

Riksintresseområdet är benämnt N87, Backlandskapet söder om Romeleåsen. Område 

av riksintresse för kulturmiljövården finns på avstånd om ca 100 m norr om platsen. 

Riksintresseområdet är benämnt M:K122, Börringe, och beskrivs som medeltida 

borglandskap med förhistorisk kontinuitet och talrika lämningar efter befästa 

försvarsanläggningar i en svagt kuperad öppen odlingsbygd. Den nu planerade 

utvecklingen av jordbruksverksamheten med djurhållning bedöms inte påverka de 

utpekade värdena i riksintressena. Vi bedömer därför att den planerade verksamheten 

inte kommer att medföra påtaglig skada på värdena i de utpekade områdena. 

 

Bild 14 visar Platsen markerad med en blå oval och område av riksintresse för 

naturvården markerad med grönt skrafferat fält ca 600 meter norr om platsen samt 

område av intresse för kulturmiljövården med rött skrafferat fält norr om platsen. 

Skyddade områden 

Det finns inte några områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken i 

närheten av den planerade anläggningen. I anslutning till anläggningen finns 

planterade ridåer som har skapats för att gynna för viltvården, dessa omfattas av 

biotopskydd och kommer att finnas kvar. 

Vatten 

Platsen finns i avrinningsområdet Kustområde – SE89090 med närmaste 

vattenförekomst Dalköpingeån. Platsen finns på åkermark som är täckdikad. Eventuell 
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påverkan på aktuella vattenförekomster kommer beskrivas i den kommande 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Fornlämningar 

På platsen för stallbyggnaderna finns område som anges som bytomt i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Separat utredning har initierats med 

Länsstyrelsen kulturmiljöenhet. 

 

Bild 15 visar platsen med fornminnen markerade med fält och punkter. Norra delen av 

platsen finns inom del av område som anges som bytomt i fornminnesregistret 
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Miljöeffekter 

Kväveförluster från anläggningen 

Kväveförluster sker genom att ammoniak från stall och lagring avgår till luft. 

Kväveförluster beräknas genom schabloner ur Jordbruksverkets beräkningsprogram 

VERA. Detta program utgår från generella schabloner utifrån en standardfoderstat som 

har använts i befintliga anläggningar och tar inte hänsyn till vilket inhysningssystem, 

ventilation, golvvärme, kylning av gödsel eller utgödslingssystem samt 

reningsutrustning etc, som används i den verkliga driften. De värden som presenteras 

ska därför ses som ungefärliga, och väl tilltagna eftersom emission från en nybyggd 

anläggning med optimalt stallklimat och foderstyrning har förutsättningar för att 

generera lägre förluster jämfört med schablonen. Ett modernt stall med kylning av 

gödsel har även en förlust av ammoniak som är reducerad med 30–47 % jämfört med 

schablonvärdena. Vi kommer utöver dessa åtgärder att ytterligare rena 

ventilationsluften, vilket vi  redovisar i miljökonsekvensbeskrivningen som lämnas in 

tillsammans med ansökningshandlingarna.  

BAT-slutsatser 

Anläggningen omfattas av industriutsläppsförordningen och de slutsatser om bästa 

möjliga teknik, BAT-slutsatser, som gäller för produktion av bland annat grisar. BAT-

slutsatserna innehåller ett antal generella slutsatser och även specifika för grisar. 

BAT-slutsatserna innehåller även tekniker som ska tillämpas. Nedan följer de tekniker 

som är specifika slutsatser för grisar. 

BAT 30 Ammoniakutsläpp från stallar för grisar 

Bästa tillgängliga teknik för att minska ammoniakutsläpp till luft från varje grisstall är 

att använda en eller flera av de tekniker som anges nedan. 

 Teknik (1) Djurkategori Tillämplighet 

a En av följande tekniker som tillämpar en 

eller flera av följande principer: 

i) Den ammoniakavgivande ytan minskas. 

ii)  Mer frekvent utgödsling av flytgödsel 

(stallgödsel) till externt la ger. 

iii) Urin separeras från träck. 

iv) Strömedel hålls rent och torrt. 

  

0.  En gödselkällare (vid helspaltgolv eller 

delvis dränerande golv) endast med 

användning i kombination med en 

kompletterande begränsningsåtgärd, t.ex. 

— en kombination av foderstyrningstekniker, 

— luftreningssystem, 

— sänkning av pH i flytgödseln, 

— kylning av flytgödsel. 

Alla grisar Inte tillämpligt för nya enheter, såvida 

inte en gödselkällare kombineras med 

ett system för luftrening, kylning av 

flytgödsel och/eller sänkning av pH i 

flytgödseln. 
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 1.  Ett vakuumsystem för frekvent ut 

gödsling av flytgödsel (vid helspalt golv eller 

delvis dränerande golv). 

Alla grisar Eventuellt inte allmänt tillämpligt för 

befintliga enheter av tekniska och/eller 

ekonomiska skäl. 

2.  Gödselkanal med sluttande väggar (vid 

helspaltgolv eller delvis dränerande golv). 

Alla grisar 

3.  En skrapa för frekvent utgödsling av 

flytgödsel (vid helspaltgolv eller delvis 

dränerande golv). 

Alla grisar 

4.  Frekvent utgödsling av flytgödsel med 

hjälp av spolning (vid helspaltgolv eller 

delvis dränerande golv). 

Alla grisar Eventuellt inte allmänt tillämpligt för 

befintliga enheter av tekniska och/eller 

ekonomiska skäl. 

Om flytgödselns vätskefraktion används 

för spolning är denna teknik eventuellt 

inte tillämplig på anläggningar som 

ligger nära känsliga områden på grund 

av luktutsläppstoppar under spolning. 

5.  Mindre gödselkällare (vid delvis 

dränerande golv). 

Suggor i betäckning 

och dräktiga suggor 

Eventuellt inte allmänt tillämpligt för 

befintliga enheter av tekniska och/eller 

ekonomiska skäl. 

Växande grisar 

 6.  Hel ströbädd (vid fast betonggolv). Suggor i betäckning 

och dräktiga suggor 

Fastgödselsystem är inte tillämpliga för 

nya enheter, såvida det inte kan 

motiveras av djurskyddsskäl. 

Eventuellt inte tillämpligt för naturligt 

ventilerade enheter i varma klimat och 

för befintliga enheter med mekanisk 

ventilation för tillväxtgrisar och växande 

grisar. 

BAT 30 a7 kan kräva stort tillgängligt 

utrymme. 

Tillväxtgrisar 

Växande grisar 

7.  Inhysning med hydda (vid delvis 

dränerande golv). 

Suggor i betäckning 

och dräktiga suggor 

Tillväxtgrisar 

Växande grisar 

8.  Ströad liggbox (vid fast betonggolv). Tillväxtgrisar 

Växande grisar 
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 9.  Konvext golv och separerade gödsel- och 

vattenkanaler (vid boxar med delvis 

dränerande golv). 

Tillväxtgrisar Eventuellt inte allmänt tillämpligt för 

befintliga enheter av tekniska och/eller 

ekonomiska skäl. 

 

Växande grisar 

 10. Ströade boxar och kombinerad 

gödselproduktion (flytgödsel och fastgödsel). 

Digivnde suggor Inte tillämpligt för befintliga enheter 

utan fasta betonggolv. 

11.  Foder-/liggboxar på fast golv (vid 

ströade boxar). 

Suggor i betäckning 

och dräktiga suggor 

12.  Gödseltråg (vid helspaltgolv eller delvis 

dränerande golv). 

Digivande suggor Allmänt tillämpligt. 

 13.  Uppsamling av stallgödsel i vatten. 

 

Tillväxtgrisar Eventuellt inte allmänt tillämpligt för 

befintliga enheter av tekniska och/eller 

ekonomiska skäl 

Eventuellt inte allmänt tillämpligt för 

befintliga enheter av tekniska och/eller 

ekonomiska skäl. 

Växande grisar 

14.  V-formade gödselband (vid delvis 

dränerande golv). 

Växande grisar 

15.  En kombination av vatten- och 

gödselkanaler (vid helspaltgolv). 

Digivande suggor 

16.  Ströad yttre gång (vid fast betonggolv). Växande grisar Inte tillämpligt i kalla klimat. 

Eventuellt inte allmänt tillämpligt för 

befintliga enheter av tekniska och/eller 

ekonomiska skäl. 

b Kylning av flytgödsel. Alla grisar Inte tillämpligt när 

— värmeåtervinning inte är möjlig, 

— strömedel används. 

c Användning av ett luftreningssystem, 

exempelvis följande: 

1.Våtskrubber med surgjord tvättvätska. 

2.Luftreningssystem med två eller tre steg. 

3.Bioskrubber (eller biotricklingfilter). 

Alla grisar Eventuellt inte allmänt tillämpligt på 

grund av den höga 

installationskostnaden. 

Tillämpligt för befintliga enheter endast 

om ett centralt ventilationssystem 

används. 

d Surgörning av flytgödsel. Alla grisar Allmänt tillämpligt. 

e Användning av flytande bollar i gödsel 

kanalen. 

Växande grisar Inte tillämpligt för enheter som har 

gödselrännor med sluttande väggar 

och enheter som tillämpar utgödsling 

av flytgödsel genom spolning. 

Tabell 7 visar Jordbrukets vägledning inför rapportering av BAT-slutsatser, BAT 30, 

inför miljörapport. Bästa tillgängliga teknik för att minska ammoniakutsläpp till luft från 

varje stall för grisar är att använda en eller flera av de tekniker som anges i tabellen. 
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Kommentar till BAT 30 

I utformningen av anläggningen avser vi i dagsläget tillämpa: 

BAT 30a ii) Mer frekvent utgödsling av flytgödsel (stallgödsel). 

BAT 30a 1 Ett vakuumsystem för frekvent ut gödsling av flytgödsel (vid helspalt golv 

eller delvis dränerande golv).  

BAT 30a 3, En skrapa för frekvent utgödsling av flytgödsel, vid suggornas 

betäckningsavdelning. 

BAT 30a 8. Ströad liggbox. 

BAT 30b Kylning av flytgödsel genom ingjutning av kollektorslangar till värmepump i 

gödselkulvertar. 

BAT 30 c Luftreningssystem kommer att tillämpas, val av system kommer att utredas 

och visas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Slutsatserna innehåller även BAT-AEL, ett slags gränsvärde för utsläpp av ammoniak 

från stall per djurplats och år.  

Parameter Djurkategori BAT-AEL (1) 
(kg NH3/djurplats/år) 

Ammoniak, uttryckt 

som NH3 

Suggor i betäckning och dräktiga suggor 0,2–2,7 (2) (3) 

Fixerade digivande suggor (inklusive 

smågrisar) 
0,4–5,6 (4) 

Tillväxtgrisar 0,03–0,53 (5) (6) 

Växande grisar 0,1–2,6 (7) (8) 

(1)  Intervallets nedre gräns är kopplad till användning av ett luftreningssystem. 

(2)  För befintliga enheter som använder en gödselkällare i kombination med foderstyrningstekniker är den övre 
gränsen för 
BAT-AEL 4,0 kg NH3/per djurplats/år. 

(3)  För enheter som använder BAT 30 a6, BAT 30 a7 eller BAT 30 a11 är den övre gränsen för BAT-AEL 5,2 kg NH3/per 

djur 
plats/år. 

(4)  För befintliga enheter som använder BAT 30 a0 i kombination med foderstyrningstekniker är den övre gränsen för 
BAT- 
AEL 7,5 kg NH3/per djurplats/år. 

(5)  För befintliga enheter som använder en gödselkällare i kombination med foderstyrningstekniker är den övre 
gränsen för 
BAT-AEL 0,7 kg NH3/per djurplats/år. 

(6)  För enheter som använder BAT 30 a6, BAT 30 a7 eller BAT 30 a8 är den övre gränsen för BAT-AEL 0,7 kg NH3/per 

djur 
plats/år. 

(7)  För befintliga enheter som använder en gödselkällare i kombination med foderstyrningstekniker är den övre 
gränsen för 
BAT-AEL 3,6 kg NH3/per djurplats/år. 

(8)  För enheter som använder BAT 30 a6, BAT 30 a7, BAT 30 a8 eller BAT 30 a16 är den övre gränsen för BAT-AEL 5,65 
kg 
NH3/per djurplats/år. 

Tabell 8 visar Jordbrukets vägledning inför rapportering av BAT-AEL. Intervallet visar 

gränsvärde för utsläpp till luft genom det högre värdet och det värde som 

representerar det lägsta värde som har rapporterats inför sammanställning av BAT-

slutsatserna. 

Kommentarer till BAT-AEL 

Vid beräkning av BAT-AEL utgår man från en stallbalansberäkning, det vill säga en 

beräkning av hur mycket kväve som tillförs stallet i form av insatta djur, foder med 

mera och hur mycket som förs ut i form av djur, kadaver med mera. Beräkningen 

består av kända variabler i till exempel kväve i foder och schabloner där mängden 

kväve i djur, volymen gödsel och hur stor andel av kväveöverskottet som antas avgå 

som stallförlust respektive finnas i gödseln är exempel på det senare.  
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Vid beräkning för en anläggning med slaktgrisar använder man den årliga driften för 

anläggning vid beräkningen. Vid produktion av smågrisar blir beräkningen mer 

komplicerad då varje djurtyp har olika gränsintervall för BAT-AEL. En sådan beräkning 

av BAT-AEL för respektive djurkategori i smågrisproduktion blir förknippad med en viss 

dos bedömningar och osäkerheter.  

Stallbalansberäkningen kan ge en bättre bild över anläggningens stallförlust än en ren 

schablonberäkning i men man ska vara medveten om att beräkningarna innehåller en 

viss andel generella schabloner. Eftersom en stallbalansberäkning utgår från en verklig 

anläggning i drift är det inte meningsfullt att göra en sådan beräkning för den 

planerade anläggningen.  

Genom en stallgödselberäkning i Jordbruksverkets verktyg VERA är det möjligt att 

uppskatta anläggningens förväntade ammoniakförluster. Stallbalansberäkningen tar 

inte hänsyn till utfodringsstrategier, byggnadstekniska åtgärder eller andra åtgärder 

som innebär lägre avgång av ammoniak. Den verkliga ammoniakavgången från 

anläggningen blir lägre än de värden som räknas fram i programmet. De värden som 

erhållits från schablonberäkningarna har därför justerats utifrån att man i stallet 

kommer installera kollektorslangar i gödselkulverten. Genom att kyla gödseln kan man 

reducera ammoniakavgången med ca 30 - 47 %.  

I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen avser vi redovisa beräkningar av 

ammoniakförlust som utgår från att vi tillämpar en teknik som ger ytterligare reduktion 

av ammoniakförlusten och redovisa resultat utifrån den valda tekniken.  
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Transporter 

Denna sammanställning av transporter är genomförd i ett tidigt stadie och ska ses som 

ungefärlig men ger en bild över antalet transporter utifrån erfarenheter av liknande 

anläggningar.  

 

Transport 1 600 suggor och 11 000 slaktgrisar, antal 

lastbilar 

Tid 

Slaktdjur 7–8 varannan vecka 6–12, vardag 

Drank och 

Vassle 

0–12*1 per vecka 7–16, vardag 

Kadaver 1 per vecka 7–16, vardagar 

Övrigt 2 per vecka i genomsnitt 7–16, vardagar 

Summa per 

år 

400–1000*2  

*1 Drank och vassle är restprodukter från sprittillverkning och mejeri och kommer att 

användas i den utsträckning det finns tillgängligt.  

*2 Det högre antalet transporter är beräknat utifrån en foderstat där hög andel vassle 

och drank ingår. 

Tabell 9 visar uppskattat antal transporter som är förknippad djurhållningen.  

Gasums Biogasanläggning avser använda gödsel som del av substratet som används 

för att producera biogas. Enligt Gasums ansökan planerar de att ta emot 140 000 ton 

gödsel per år. Grisarna på den aktuella platsen kommer generera ca 40 000 ton 

gödsel. Genom att uppföra anläggningen med grisar på platsen kan 

biogasanläggningen förses med gödsel lokalt. Vi räknar dock med att gödseln överlåts 

till växtodling på omgivande åkermark eftersom Gasum i dagsläget inte har möjlighet 

att ta emot gödsel. I det fall Gödseln kommer användas i biogasanläggningen i 

framtiden ingår de transporter som förknippas med substratförsörjning till biogasen i 

den tillståndsprövning Gasum genomgår. 

Grisarna kommer äta foder som har producerats på åkermark i omgivningen och 

lagras i Gårdens spannmålslagring som har kapacitet att lagra 25 000 ton spannmål. I 

dagsläget säljs spannmålen på avsalumarknaden och transporteras från platsen med 

lastbil. Grisarna kommer att använda 13 000 till 17 000 ton foder per år som kommer 

att transporteras internt mellan spannmålslagringen och foderköket och pumpas till 

stallbyggnaderna. Denna hantering kommer reducera antalet spannmålstransporter i 

området med 350 till 450 lastbilar per år jämfört med om spannmålen skulle levereras 

ut från anläggningen. 

Sammanfattningsvis kommer en placering på platsen leda till en effektiv produktion ur 

transporthänseende.  
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Vattenbehov 

Vid den dagliga driften kommer vatten behövas som dricksvatten till djuren och vid 

beredning av våtfoder. Efter avslutad omgång kommer stallarna att tvättas med 

högtryckstvätt. När stallarna tvättas är den aktuella stallavdelningen tom och har 

därmed ingen förbrukning av dricksvatten till grisar. Vattenbehovet vid tvätt avviker 

därmed inte i betydande omfattning mot den övriga driften. 

 

Djurhållning Vätskebehov, m3/dygn. Summa av vatten, 

vassle och drank  

1 500 suggor och 13 000 platser för 

slaktgrisar  

100 *  

* Enligt transportberäkningen i tabell ovan, med vassle och drank, ingår 70 m3 drank 

och vassle per dag. I beräkning av vattenbehovet har vi räknat med 40 m3 drank och 

vassle per dag för att inte överskatta tillgången till dessa restprodukter. 

Tabell 10 visar uppskattad vattenförbrukning som är förknippad med driften av 

anläggningen.  

Tillgång till dricksvatten kommer säkerställas med två nya borrade brunnar. Utifrån 

uppgifter från SGU besitter platsen utmärkt goda uttagsmöjligheter i sedimentberg. 

Mediankapaciteten är 20–60 m3 per timme, ca 500–1 500 m3 per dygn. Utifrån den 

goda tillgången till vatten på platsen bedömer vi att uttaget inte påverkar allmänna 

eller enskilda intressen och är därmed inte tillståndspliktig utifrån 11 kap miljöbalken.  

 

Bild 16 visar uttagsmöjlighet i sedimentärt berg utifrån SGU:s kartverktyg-grundvatten 
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Utsläpp av vatten 

Det vatten som uppstår på anläggningen är dagvatten som hamnar på tak och 

hårdgjorda ytor. Detta vatten är regnvatten och förutsätts ha samma innehåll av 

föroreningar som det som finns i regnvattnet. De hårdgjorda ytorna kommer i 

huvudsak att bestå av grusade ytor, det vatten som hamnar här infiltreras i marken. 

Hantering av dagvatten kommer att ske genom dagvattensystem för tak- och 

dräneringsvatten. Mängden vatten som förs bort till dikningsföretag kommer att vara 

oförändrad. I kommande ansökningshandlingar kommer vi att utreda behovet av 

fördröjning av dagvattenflödet så att detta anpassas till kapaciteten i dikningsföretaget. 

Tvättvatten från anläggningen kommer att hanteras tillsammans med djurens gödsel. 

Innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning 

Sökandes bedömning över innehåll i kommande miljökonsekvens-
beskrivning 

Kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer ges ett innehåll utifrån 6 kap 36 § 

miljöbalken där tyngdpunkt läggs på redovisning av parametrar som lyfts fram i detta 

samrådsunderlag och punkter enligt nedan: 

Gödselhantering 

Mängder av gödsel och gödseltyp, hur mycket gödsel som uppstår och hur hantering 

sker inom anläggningen. 

Foder 

Mängder av foder som behövs och hur mycket som lagras samt hur hantering sker 

inom anläggningen.  

Energi 

Energiförbrukning inom anläggningen. Vilka åtgärder som vidtas i syfte att reducera 

energiförbrukning. 

Transporter 

Transporter som är förknippade med driften av anläggningen. 

Kemikaliehantering 

Beskrivning över vilka typer av kemiska produkter som används i verksamheten och 

hur dessa hanteras. 

Avfall 

Vilka typer av avfall som uppstår och hur dessa hanteras inom anläggningen. 

Vatten 

Redovisning över vattenförbrukning till anläggningen och hur denna säkerställs.  

Redovisning över miljökvalitetsnormer för berörd vattenförekomst och hur uppnåendet 

av denna påverkas av den planerade verksamheten.  

Luft 
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Kvantifiering av kväveförlust i form av ammoniak från anläggningen. Sökanden avser 

redovisa schablonberäkningar ur Jordbruksverkets beräkningsprogram VERA och 

korrigera utifrån den teknik vi avser att tillämpa.  

Lukt 

Bedömning av påverkan på grund av lukt vid omgivande bostäder. 

Ljud 

Bedömning av påverkan på grund av ljud vid omgivande bostäder. 

 

På uppdrag av Stora Markie Gods AB 

 

 

Stefan Fahlstedt 

Agellus Miljökonsulter 

Sändlista 

Länsstyrelsen Skåne, digitalt 

Publicering på www.agellus.se med hänvisning till webbsidan i kungörelse som införs i 

Trelleborgs Allehanda och Sydsvenskan 

Boende 750 meter från den planerade anläggningen 
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