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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til ændringer i Bilag 3 til bekendtgørelse 

om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (j.nr. MST-1240-00623) 

 

Miljøstyrelsen har den 16. september 2015 udsendt  høringsudkast vedrørende ovennævnte 

bekendtgørelse.  

 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvis bemærke, at flere af husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsens bestemelser er udtryk for en dansk overimplementering af de EU bestemmelser, 

som regulerer miljøgodkendelsen af husdyrbrug. Det er vores klare forventning, at der snarest 

muligt og senest i forbindelse med det arbejde, der p.t. pågår med at udarbejde en ny ramme for 

regulering af anlæg og arealer, sker en gennemgribende ændring af husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsen, således at den fremtidige regulering af husdyrbrug i Danmark bliver direktivnær 

og uden konkurrenceforvridene overimplementering  af EU reguleringen.  

 

I forbindelse med den konkrete høring anerkender vi dog, at det udelukkende drejer  sig  om visse 

tekniske ændringer af tabel 2 i bekendtgørelsens bilag 3. Der er tale om en justering af 

emissionsfaktorerne for ammoniak for slagtekyllinger, som bringer emissionsfaktorerne i tabel 2 i 

overensstemmelse med de normtal for husdyrgødning, som er  udarbejdet af Aarhus Universitet, 

DCA.  

 

Landbrug & Fødevarer har derfor ingen konkrete bemærkninger til den aktuelle høring, og noterer 

os, at ændringen af de omhandlede normtal forventes at træde i kraft den 1. oktober 2015. Vi skal 

understrege, at det er særdeles vigtigt for en række igangværende projekter, at denne tidsplan 

holdes.  

 

Vi skal desuden  gøre opmærksom på, at der som konsekvens af de ændrede normtal for 

slagtekyllinger skal ske en justering af den vægtningsfaktor for slagtekyllinger , der indgår i 

kumulationsmodellen i bekendtgørelsens  bilag 3,  A, 4, som følge af den lavere ammoniakemission 

fra slagtekyllinger. Dette skal ske hurtigst muligt, men må ikke få opsættende virkning i forhold til en 

ikrafttræden af  de ændrede emissionsfaktorer pr.  1. oktober 2015    

      

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger.  

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

Henrik Bang Jensen 
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