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Med baggrund i din vision kan vi sammen  
udarbejde en bedriftsstrategi, der giver dig  
overblik over mulighederne for bedriftens  
fremtidige udvikling.

Bedriftsstrategien vil give banker og andre  
finansieringskilder overblik over hvilke frem-
tidsmuligheder, der er på bedriften.

Udarbejdelse af en bedriftsstrategi er oplagt  
ved generationsskifte eller ved køb af ejendom.

En konkret vurdering af de miljømæssige  
muligheder for udvikling af husdyrproduk tionen 
på din bedrift.

MAXPRODUKTION INDEHOLDER:

• Vurdering af lugtgeneafstandene fra din  
husdyrproduktion til nabobeboelse,  
samlet bebyggelse og byzone.

• Vurdering af hvor meget ammoniak       - 
emissionen skal reduceres for at leve  
 op til BAT – emissionsniveauerne.

KONKRET INDHOLD:

• Bedriftsstrategi indeholder en miljøvurdering  
af hver lokalitet (ejendom), suppleret med hvor 
stor en husdyrproduktion der kan være på hver 
lokalitet. Herunder vil bygningernes muligheder 
blive taget i betragtning.

• Bedriftsstrategi indeholder hurtige overblik over 
nuværende og kommende input og output af  
dyr, foder, gylle, vand mv.

•  Bedriftsstrategi indeholder overordnet dimen-
sionering af anlægget/dyreholdet, så der skabes  
et overblik over m2, der evt. skal bygges/renoveres. 
Dette kombineres ofte med et staldbesøg.

•  Bedriftsstrategi viser, hvilke muligheder der er på 
bedriften samt fastlæggelse af strategier på kort 
og lang sigt. 

• Vurdering af de ammoniakfølsomme natur-
områder, herunder kategori 1, 2 og 3 natur-
områder, samt hvilke konsekvenser det får  
for dit projekt.

• Vurdering af og forslag til, hvilke teknologier  
og tiltag du kan vælge for at opfylde krav til  
ammoniak- og lugt emission.

MaxProduktion er det optimale værktøj til at  
få afklaret de miljømæssige udfordringer ved  
dit udvidelsesprojekt eller køb af ejendom. 
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At få udarbejdet en god og brugbar miljøgod-
kendelse kræver kompetent sparring og mere 
end beregninger og bilag. 

Alle muligheder og problemstillinger vil blive 
gennemgået, så projektet passer til din pro-
duktion, da det er dig, der i den efterfølgende 
dagligdag skal efterleve vilkårene.

EN MILJØ GODKENDELSE OMFATTER 
FØLGENDE:

• Fastlæggelse af lugtgeneafstande samt  
til pasninger og evt. valg af teknologi/ 
tiltag til løsning af problemstillinger.

“ Løsningsorienteret miljøteam

Jeg har i forbindelse med mit bygge projekt 
fået en super rådgivning. Gråkjær Miljøcenter 
har formået at skabe overblikket. Et meget 
kompetent team.

Bygherre Lars Vestergaard

Fortrinligt og simpelt

Gråkjær Miljøcenter har i forbindelse  
med byggeprocessen stået for myndig
hedsbehandling og byggetilladelse,  
hvilket har givet den fornødne tryghed,  
så jeg har kunnet passe min bedrift imens.

Bygherre Søren Andersen

• Fastlæggelse af BAT emissions niveau samt  
tilpasninger og valg af teknologi/tiltag til  
løsning af problemstillinger.

• Udpegninger af omkringliggende naturområder 
og fastlæggelse af ammoniakdeposition samt til-
pasninger og evt. valg af teknologier/tiltag til løs-
ning af problemstillinger.

• Anlægget bliver dimensioneret i samarbejde med 
kunden og produktionskonsulent.

Gennem hele sagsbehandlingen er vi i tæt dialog 
med kommunen omkring de vilkår, der vil blive  
stillet til miljøgodkendelsen. Herved opnås en så 
smidig og brugbar miljø godkendelse som muligt.

ANMELDEORDNINGER
Udnyt dine muligheder på ejendommen  
uden miljøgodkendelse. 

Anmeldeordningerne giver mulighed for at 
skifte dyretype eller oprette en vinterstald ved 
naturafgræsning. Herudover kan der etableres 
ensilageplads, halmlade, malkestald mv. 

Du kan desuden ændre sammensætningen af 
dyreholdet, skifte miljøteknologi eller afprøve 
en miljøteknologi. For at gøre brug af anmelde-
ordningen er det en forudsætning, at miljø-
belastningen er uændret.

MILJØLEDELSE
Hjælp til implementering af miljøledelse  
på din bedrift. Miljøledelse er et krav for  
IE-husdyrbrug. Det vil sige husdyrbrug  
med mere end 750 søer og 2.000 stipladser  
til slagtesvin.

Miljøledelse handler om: 

• at nedsætte energiforbruget

• at spare ressourcer

• at sænke risici for miljøuheld

•  den daglige drifts betydning for miljøet?

- MERE END BLOT ET STYKKE PAPIRMILJØGODKENDELSE
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Gråkjær opfører landbrugsbyggeri, erhvervs-  
og boligbyggeri over hele landet. Vi varetager  
projektforløbet fra første miljøvurdering til sidste 
skrue. Vi har mere end 45 års byggeerfaring i  
opførelse af over 4.000 byggeprojekter  
– heraf mere end 250 stalde med forskellige mil-
jøteknologier. 

Vi har ekspertisen til at gennemføre dit projekt  
som nøglefærdigt byggeri i totalentreprise.  
Professionel rådgivning med erfaring giver  
dig det optimale byggeri til den rigtige pris  
- leveret til tiden.

Troværdighed og ekspertise i landbrugsbyggeri
•  Vores værdier er et udtryk for at  

“et ord er et ord” og “vi kan vores kram”.
•  Vi går forrest i udviklingen for at kunne tilbyde  

dig det optimale.
•  Gennem troværdig sparring med dig,  

skaber Gråkjær markedets bedste rammer  
for din virksomhed.

HVEM ER VI?

Vi stiller gerne op med ekspertviden på vores felt.  
Vi deltager f.eks. i ERFA-gruppemøder, seminar og tilbyder  
supplerende  undervisningsforløb til Landbrugets Lederuddannelser.

VI DELER GERNE UD AF VORES VIDEN...


