
Dato 24. oktober 2016 
Side 1 af 45 
 

  

Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

mst@mst.dk 

Landbrug & Fødevarers kommentarer til udkast til fo rslag om ny husdyrregulering  

(J.nr. MST-1249-00119)______________________________ ____________________ 

 

Landbrug & Fødevarer afgiver hermed bemærkninger til forslag om en ny husdyrregulering. 

Landbrug & Fødevarer har udarbejdet et grundigt høringssvar, men på grund af den store 

kompleksitet i lovforslaget, og de mange bemærkninger, tages der forbehold for, at der kan komme 

yderligere kommentarer. 

 

En ændring af husdyrreguleringen har været et stort ønske fra fødevareerhvervet de seneste 5 år. 

Det er derfor særdeles positivt, at der nu er sendt et konkret lovforslag i høring, som kan være med 

til at understøtte udviklingen i husdyrproduktionen. Ved at fjerne barrier for et bedre råvaregrundlag 

for fødevarevirksomhederne, kan loven understøtte landbrugs- og fødevareerhvervets 

konkurrenceevne og bidrage til en større vækst i hele Danmark. 

 

Både Husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger i 2011, Natur- og Landbrugskommissionens og 

Vækstteam for Fødevarers anbefalinger i 2013 omfattede en ny husdyrregulering. Disse 

anbefalinger blev sidenhen indarbejdet i både Aftale om Vækstplan for Fødevarer i 2014 og i 

Fødevare- og landbrugspakken i december 2015. Der synes således at være en stor grad af 

konsensus om rammerne for en ny regulering.   

 

Der ligger et stort arbejde bag det lovforslag, som er sendt i høring, og der er mange positive 

elementer.  Af positive elementer i forslaget skal vi særligt fremhæve 

 

− meget positivt, at der sker en adskillelse af reguleringen af husdyranlæg og de arealer, 

hvor husdyrgødningen udspredes på 

 

− at dyreenhederne afskaffes så landmænd kan udnytte produktivitetsforbedringer og 

dermed øge produktionen uden at miljøpåvirkningen stiger 

 

− at reguleringen i højere grad baseres på emissioner til miljøet fremfor produktionslofter og 

der sker en væsentlig forenkling af reglerne 

 

− ændring af harmoniskravet for udbringning af husdyrgødning, så der i Danmark kan 

udbringes 170 kg kvælstof pr. ha pr. år i husdyrgødning. Det svarer til grænsen i EU’s 

nitratdirektiv    

 

Landbrug & Fødevarer kan dog også pege på en række punkter, hvor der er mulighed for 

væsentligt at forbedre forslaget inden for rammen af den politiske aftale. Der er derfor fortsat dele 

af lovforslaget, som Landbrug & Fødevarer gerne ser forbedret, herunder 
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− at mulighederne for fleksibilitet ikke udnyttes fuldt ud i de emissionsbaserede tilladelser 

eller godkendelser – der bør være mere rummelighed i tilladelser og godkendelser, på linje 

med den øvrige erhvervsregulering 

 

− tolkningen af habitat og VVM-direktivet, der fortsat går længere end direktiverne, 

eksempelvis ved videreførelse af de nuværende ammoniakkrav i forhold til nærliggende 

natur 

 

− at fosforlofterne sætter begrænsninger på den fulde udnyttelse af det ændrede 

harmonikrav på 170 kg kvælstof pr. ha pr. år i husdyrgødning 

 

− at husdyrloven fortsat indeholder regler om udspredning af husdyrgødning på arealerne og 

endda foreslås udvidet til at omfatte alle gødningstyper.  Landbrug & Fødevarer havde 

gerne set et enstrenget og klart regelsæt, så anvendelse af husdyrgødning på markerne 

reguleres sammen med anden gødning i gødskningsloven og miljøgodkendelse af 

staldene reguleres i husdyrloven 

 

Implementeringen af den nye regulering er afgørende for, om den nye lov kommer til at opfylde 

formålet og blive en succes. Det er særlig vigtigt, at bekendtgørelser og vejledninger er på plads 

ved lovens ikrafttræden, og at reglerne er gennemsigtige og entydige, så det bliver let for 

landmænd, konsulenter og kommuner at forholde sig til den nye regulering. 

 

Der bør i den forbindelse være særlig opmærksomhed på at sikre funktionsdygtige og 

brugervenlige IT-systemer.   

 

Landbrug & Fødevarers høringssvar indeholder først en række overordnede kommentarer til 

lovforslaget.  Dernæst kommer en række konkrete kommentarer til de almene bemærkninger og til 

sidst konkrete kommentarer til lovforslagets enkelte bestemmelser.  
 
 

Overordnede kommentarer til udkast til forslag om n y husdyrregulering 

 

Lovens formål 

I Fødevare- og landbrugspakken er et paradigmeskifte for miljøreguleringen af landbruget aftalt, så 

erhvervet bliver bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og eksporten, samt medvirke til at skabe 

vækst og beskæftigelse i hele Danmark – i samspil med natur og miljø. Det fremgår klart af 

lovforslagets bemærkninger, at hovedsigtet med en ny husdyrlov netop er at skabe en del af det 

politisk ønskede paradigmeskifte. 

 

Landbrug & Fødevarer havde forventet, at der i forslaget til Lov om ændring af lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrbrugsloven) blev ændret på lovens formålsparagraf. 

En lov, der regulerer tilladelser og godkendelser for husdyrbrug har direkte indflydelse på 

muligheden for vækst i hele fødevareklyngen og dermed muligheden for at skabe vækst i hele 

Danmark. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at lovens formålsparagraf ikke ændres, så den i 

højere grad afvejer balancen mellem miljø og landbrug, og dermed bedre afspejler hensigten i den 

politiske aftale.   

 

En ændring af formålsparagraffen i husdyrloven vil tillige være i tråd med Erhvervs- og 

vækstministerens forslag til ændringer af Planlovens formålsparagraf, hvor det politiske ønske 

tilsvarende har været at medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i hele Danmark. 
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Ny lov eller ændringslov 

Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor, at paradigmeskiftet i husdyrregulering er udformet 

som en ændringslov i stedet for en ny hovedlov. Der er tale om grundlæggende ændringer og nye 

principper for reguleringen - herunder afkobling af anlæg og arealer, flere generelle regler og 

emissionsbaseret anlægsregulering.  

 

Ifølge Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet (nr. 9801 af 03. juni 2005) bør en ny hovedlov 

vælges, hvis de foreslåede ændringer bygger på principielle synspunkter, som er nye i forhold til 

den hidtidige lovgivning, og ændringerne berører et større antal af den gældende lovs 

bestemmelser.  

 

Landbrug & Fødevarer har noteret, at det er en ændringslov, der er sendt i høring, og at det af 

tidsmæssige årsager ikke er muligt at ændre på dette. Landbrug & Fødevarer forventer, som 

minimum, at den endelige lov offentliggøres i en konsolideret udgave. 

 

Adskillelse af anlægs og arealreguleringen 

Adskillelsen af anlægs-reguleringen fra areal-reguleringen er en af de ændringer, som Landbrug & 

Fødevarer ser meget frem til bliver gennemført. Det bliver en administrativ lettelse for 

landmændene, når der ikke skal laves konkrete vurderinger af hver eneste mark, hvor der 

anvendes husdyrgødning. Ved at lade areal-reguleringen overgå til generelle regler fjernes nogle af 

de administrative hindringer for en mere fleksibel og innovativ udnyttelse af den ressource, som 

husdyrgødningen udgør.  

 

Lovstruktur  

Desværre følger den foreslåede lovstruktur ikke logikken om adskillelse af areal og anlæg. Dermed 

lever forslaget ikke op til Fødevare- og landbrugspakkens beslutning om, at husdyrgødning skal 

reguleres enkelt og enstreget sammen med anden gødning i gødningsregnskabet. Udbringning af 

gødning reguleres stadig i tre forskellige love, hvor særlig relationen mellem husdyrloven og 

gødskningsloven er problematisk. Der lægges op til, at al udbringning af gødning, både organisk og 

uorganisk, som udgangspunkt skal reguleres i husdyrloven med visse undtagelser for så vidt angår 

gødskningsloven og miljøbeskyttelsesloven. 

 

Med lovforslaget indføres parallelle regler for gødning i husdyrloven og i Lov om jordbrugets 

anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven), som er yderst uhensigtsmæssig. 

Eksempelvis indføres definitioner af jordbrugsvirksomhed, planperiode osv. i husdyrloven. Dette 

giver anledning til både forvirring og mulighed for misforståelser.   

 

Landbrug & Fødevarer er bekymret for, at forudsigelighed og ensartet retsanvendelse vil lide under 

den foreslåede struktur, der heller ikke er i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareministeriets 

igangværende arbejder med Lovkompas og Kontrolstrategi.  

 

Samtidig er det yderst uhensigtsmæssigt, at kommunerne skal opretholde og videreudvikle 

kompetencer på areal-reguleringen, alene fordi de får ansvaret for nogle få dele af hele 

reguleringskomplekset af arealerne.  

 

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at al gødningsreguleringen inkl. regulering af 

husdyrgødningen samles i gødskningsloven. Hvis det af tidsmæssige årsager ikke sker ved denne 

lovændring, bør det ske ved førstkommende lejlighed, hvor enten gødskningsloven eller 

husdyrloven revideres.  
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Meget brede lov-bemyndigelser til ministeren 

Udkastet til ny husdyrlov indeholder mange brede bemyndigelser til miljø- og fødevareministeren, 

hvorefter intentionerne om, hvad ministeren skal bestemme er specificeret i bemærkningerne til 

loven. For erhvervet, der foretager store, og langsigtede investeringer i husdyrbrug, er 

forudsigelighed af stor betydning, og det er helt centralt, at bemærkningerne er tydelige, så det 

efterfølgende er klart, hvordan de efterfølgende bekendtgørelser og regler skal udmøntes. 

 

Direktivnær husdyrregulering 

Landbrug & Fødevarer lægger stor vægt på, at den nye husdyrregulering er så direktivnær som 

muligt.  

 

I det fremsendte udkast til ny husdyrregulering er der flere ændringer, som vil sikre en mere 

direktivnær implementering. Dermed får danske landmænd bedre mulighed for at konkurrere på 

lige vilkår med de øvrige EU-landes landmænd.  

 

Afskaffelsen af det sænkede harmonikrav på 1,4 DE/ha er et vigtigt skridt i denne retning, der vil 

have særlig betydning for slagtesvineproduktionens konkurrenceevne. Afskaffelsen af revurderinger 

af nye miljøgodkendelser for alle bedrifter, der ikke er omfattet af IE-direktivet, ser Landbrug & 

Fødevarer ligeledes som positivt.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det dog grundlæggende bekymrende, at flere af lovforslagets 

definitioner adskiller sig fra direktivernes definitioner. Det giver en risiko for skjult 

overimplementering. 

 

VVM-direktivet tolkes også mere direktivnært, men lovforslagets specielle bemærkninger til nr. 31 

(§§ 16 a -16 c) på side 177 efterlader dog en alvorlig tvivl om, hvorvidt den mere direktivnære 

fortolkning følges helt til dørs i forhold til hvilke ændringer, der kan foretages på en bedrift uden ny 

tilladelse/godkendelse. 

 

Særligt om overimplementering af Habitatdirektivet 

I forhold til habitatdirektivet er der stadig flere eksempler på problematisk overimplementering og 

meget stramme fortolkninger i lovudkastet. 

 

Der sker en overimplementering af væsentlighedsbegrebet, ved flere steder at udelade direktivets 

tekst om at skade vedrører ”områdets integritet” og ikke ”området”. Når ordet ”integritet” udelades, 

lægges der op til en nul-tolerance for enhver ændring, som ikke følger af direktivet. I modsætning til 

”at skade et område” indbefatter ”at skade et områdes integritet” en forholden sig til områdets 

bevaringsmålsætning. Et husdyrprojekt kan således godt tænkes at skade dele af et habitatområde 

(fx ikke beskyttet natur) uden at skade områdets integritet, jf. nedenstående fortolkning af begrebet.  

På denne baggrund bør der ske en tilretning af hele bemærkningsteksten, således at der alle 

steder henvises til ”områdets integritet”. 

 

Et andet eksempel på overimplementering af habitatdirektivet er, at belastningen fra hele 

husdyrbruget inddrages og ikke kun belastningen fra ændringen. Det begrundes med, at det er 

nødvendigt for at overholde habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, som kræver, at der sker en vurdering 

af projektet i sammenhæng med både brugets eksisterende belastning og øvrige kilder i området. 

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at denne beskrivelse går langt videre, end det 

habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 kræver. Et projekt, der ikke i sig selv indebærer nogen 

meremission, vil ikke være i strid med artikel 6, stk. 3 uanset den emission, der kommer fra andre 
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planer og projekter. Ligeledes er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at udbringning af 

husdyrgødning på et areal ikke i sig selv kan betegnes som et projekt, med mindre der er tale om 

en betydelig intensivering. 

 

Yderligere omtales på side 135 beskyttelsesniveauet for ammoniakfølsom natur i kategori 2 og 3 i 

relation til opfyldelse af habitatdirektivet. Kategori 2 og 3 natur er nationale særregler, der intet har 

med habitatdirektivet at gøre.  

 

Mere fleksible regler for udnyttelse af miljøgodken delser 

Landbrug & Fødevarer har i en årrække påpeget problemerne med den nuværende 

husdyrregulerings restriktive praksis for udnyttelse af miljøgodkendelser og tilladelser. De 

foreslåede ændringer med forlængelse af udnyttelsesfristen bydes derfor velkomne.  

 

Ved at forlænge udnyttelsesfristen fra de nuværende 2 år til 6 år til at gennemføre projektet, bliver 

det lettere for landmændene at sikre både diverse godkendelser, finansiering og projektering inden 

for fristen. Det bemærkes dog, at fristen bør tælle fra byggeriets afslutning og ikke som foreslået fra 

byggesagens afslutning. I overensstemmelse med almindelig lovpraksis bør de nye regler for 

ibrugtagning også gælde for gamle sager. 

 

Den større fleksibilitet i reglerne for kontinuitetsbrud bydes tillige velkommen af Landbrug & 

Fødevarer. Den nuværende praksis giver store problemer og mindsker mulighederne for at udnytte 

effektiviseringspotentialer eller tilpasse sig markedet med nye produktionsformer. Et eksempel på 

problemerne med de nuværende regler er fjerkræbedrifter, hvor kyllingerne gives mere plads. Hvis 

denne produktionsform opretholdes i 3 år, risikerer landmanden at få nedskrevet antallet af kyllinger 

i miljøgodkendelsen.   

 

Det er dog uklart, hvordan et tilfælde med delvist kontinuitetsbrud efter de nye regler vil 

håndhæves, hvis udnyttelsesgraden af et produktionsareal er så lav, at der ikke længere er en 

rimelig sammenhæng mellem produktionsarealet og miljøpåvirkningerne.  

 

Endelig mener Landbrug & Fødevarer, at kontinuitetsbrudsperioden på 3 år bør forøges til 5 år for 

at opnå overensstemmelse med det nylige forslag til modernisering af planloven. 

 

Husdyrefterafgrøder 

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at administrationen og regulering af de efterafgrødekrav, 

der er relateret til anvendelsen af husdyrgødning, hænger sammen med administration og 

regulering af de øvrige pligtige efterafgrøder, herunder alternative virkemidler og sammenhæng 

med fremtidig målrettet regulering. Således bør reglerne så vidt muligt ensrettes, og der bør 

foretages en helhedsvurdering af det samlede efterafgrødekrav, der pålægges den enkelte 

landmand, dog således at alle nuværende alternative virkemidler bevares. 

 

Ydermere lægger Landbrug & Fødevarer vægt på, at der vælges en enkel administrationsmodel for 

husdyrefterafgrøderne, og at efterafgrødekravet i hvert opland skal være tilgængeligt for 

landmanden senest ét år før planperioden begynder (dvs. senest 31. juli 2017 for planperioden 

2018/19) af hensyn til landmandens planlægning. 

 

I den nye husdyrlov bliver en række kortlag direkte bindende for landmanden. Det er derfor 

afgørende, at grundlaget for disse kort er faglig velfunderet. Det er også afgørende, at der er 

gennemsigtighed i de procedurer, som lægges til grund for revidering af disse kort, så 

landmandens retssikkerhed sikres.  
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Ny regulering af stigende dyretryk 

Et andet element i den nuværende husdyrregulering, som Landbrug & Fødevarer længe har ønsket 

ændret, er håndteringen af stigende husdyrtryk. 

 

Med forslaget lægges der op til, at den direktivmæssigt nødvendige modvirken af merudvaskningen 

af kvælstof i et opland med stigende husdyrtryk fordeles på alle de arealer i oplandet, hvor der 

udspredes husdyrgødning. Mængden af pligtige husdyrefterafgrøder kan således variere en smule 

fra år til år afhængig af dyretrykket i det enkelte opland. Til gengæld rammes en enkelt landmand 

ikke uforholdsmæssigt hårdt, hvis hans miljøgodkendelse er udstedt på et tidspunkt med stigende 

dyretryk.  

 

Emissionsorienteret regulering 

Landbrug & Fødevarer bakker op om en emissionsorienteret regulering, så reglerne i højere grad 

kommer til at ligne den øvrige erhvervsregulering. Dette er også forudsat i Fødevare- og 

landbrugspakken. Herved vil reguleringen også være mere i tråd med direktiverne, hvor fokus er på 

emissioner, fremfor hvor mange og hvilke dyr der går i stalden. 

 

I den nuværende regulering fokuseres der på antallet af dyr som den afgørende faktor for 

miljøbelastningen. Dette har vist sig at være et dårligt udgangspunkt, idet husdyrproducenterne 

over en årrække har præsteret markante effektivitetsforbedringer, som gør det muligt at producere 

mere med en mindre miljøbelastning. For at understøtte den fortsatte miljøeffektivisering i 

husdyrproduktionen og give bedre muligheder for at tilpasse sin produktion er det langt mere 

hensigtsmæssig med en regulering, der fokuserer på emissioner i stedet for dyreenheder og 

produktionslofter, så dem der producerer mere miljøeffektivt også kan få glæde af det.  

 

Der er tillige en stor fordel i at en husdyrproducent hurtigt kan tilpasse sig markedets efterspørgsel 

eller hurtigt kan indføre nye produktionsmetoder eller teknologier uden unødig administration, så 

længe emissionerne ikke stiger.   

 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at lave konkrete 

målinger på hele staldanlæg, med den præcision, pålidelighed og omkostningseffektivitet, som er 

nødvendig, hvis det skal være grundlag for regulering. Det er dog vigtigt, at loven bliver konstrueret 

så emissionsorienteret som muligt, så det bliver muligt, for dem der måtte ønske det, at gå over til 

målinger, når den tekniske formåen tillader det. Dette vil også være med til at styrke incitamenterne 

og mulighederne for udvikling af miljøteknologiske løsninger. 

 

Stipladsmodellen 

Landbrug & Fødevarer kan også støtte op om brugen af stipladsmodellen som udgangspunkt for 

beregning af emissionerne fra husdyranlæg. Det er dog vigtigt at understrege, at anvendelse af 

stipladsmodellen ikke i sig selv gør reguleringen emissionsorienteret. Stipladsmodellen er en ny 

måde at beregne emissioner fra husdyrbrug på. Selve reguleringen skal også være tilrettelagt, så 

det er ændringer i emissionerne, der bliver afgørende for, hvornår der er brug for en ny tilladelse 

eller godkendelse.  

 

Det skal dog understreges, at det er vigtigt, at der er transparens og gennemsigtighed i modeller og 

beregninger. Der bør tillige fastlægges klare rammer for kvalitetssikring og dokumentation af data.  

 

 

 



Side 7 af 45 
 

  

Fleksible og rummelige miljøgodkendelser 

Med forslaget til ny husdyrregulering lægges der op til, at det skal være hurtigere og lettere at få en 

tilladelse eller godkendelse af et husdyrbrug. Det fremlagte lovforslag indeholder dog stadig nogle 

barrierer for fleksibilitet indenfor den enkelte godkendelse/tilladelse.  

 

Det er særdeles positivt, at forslaget giver mulighed for visse produktionstilpasninger uden ny 

godkendelse, tilladelse eller anmeldelse. Det bliver muligt for den effektive landmand at udnytte 

eksisterende stalde fuldt ud, efter dyreenhederne er afskaffet, uden at skulle have en ny 

miljøgodkendelse. Det bliver også muligt, at udarbejde miljøgodkendelsen/tilladelsen, så 

landmanden lettere kan skifte mellem visse dyretyper.  

 

For at sikre dansk landbrugs omstillingsparathed og fremtidige konkurrenceevne, er det essentielt 

at fleksibiliteten i miljøgodkendelserne bliver større, og i fuld overensstemmelse med VVM- og 

Habitatdirektivets projekt-begreber. Det skal således grundlæggende være muligt at foretage 

produktionstilpasninger, hvis det vurderes, at der ikke sker en væsentlig merpåvirkning af miljøet.  

 

En anmeldelse af ændringerne til myndigheden kan være nødvendig i visse tilfælde.  

 

For at opnå den emissionsbaserede regulering, er det ikke nok at ændre grundlaget for 

emissionsberegningerne fra dyreenheder til m2 stald-areal. Der skal også gøres op med den 

nuværende stramme regulering, hvor enhver ændring i f.eks. staldgulve eller miljøteknologi som 

udgangspunkt medfører et krav om ny tilladelse/godkendelse.  

 

En større fleksibilitet vil også understøtte implementering og udvikling af nye miljøteknologiske 

løsninger ved at mindske de administrative forhindringer for at skifte til en ny teknologi med samme 

eller større effekt.  

 

Fleksibilitet nævnes som et af lovens formål på side 19, og på side 77 lægges der op til en høj grad 

af fleksibilitet, men denne modsiges på side 177, hvor der holdes fast i den nuværende lovs 

begrænsninger i, hvad der kan foretages uden en ny miljøgodkendelse.  

 

Overgangsordninger 

Der bør indføres en overgangsordning, så eksisterende lovlige produktionstilladelser/godkendelser 

kan konverteres uden yderligere foranstaltninger til de nye regler for husdyrbrug. Så længe 

emissionerne ikke stiger i forhold til den konverterede nu-situation, bør eksisterende lovlige 

produktioner på enkel og hurtig vis kunne opnå den nye regulerings fleksibilitet til 

produktionstilpasninger.  

 

L&F foreslår en ordning, hvor indehavere af husdyrbrug får mulighed for at anmelde konvertering af 

det nuværende retsgrundlag til det nye retsgrundlag. Det kan ske ved en konstaterende afgørelse, 

hvori det nye retsgrundlag fastlægges. Ved en konstaterende afgørelse bør der være 

klagemulighed.  

 

En konverteringsordning vil være særligt nyttig for de bedrifter, hvor den nye viden om emissioner 

betyder, at deres miljøpåvirkning vurderes større end hidtil estimeret. Det gælder for eksempel 

produktionssystemer, der har ekstra meget plads til dyrene (velfærdsproduktion og økologisk 

produktion), som dermed fra dag til dag risikerer at blive fastfrosset i deres nuværende 

produktionsform, selvom der reelt ikke er en større emission, end den der hidtil har været lovlig.  
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Derudover vil Landbrug & Fødevarer gerne opfordre til, at den nye bestemmelse om 

kontinuitetsbrud også skal gælde for alle lovligt eksisterende husdyrbrug. For disse er der ikke 

umiddelbart fastlagt et produktionsareal, men i realiteten foreligger der et sådant for alle lovligt 

eksisterende brug, så den nye kontinuitetsbrudsregel vil også kunne administreres for disse brug. 

 

Den specifikke ammoniakregulering 

Landbrug & Fødevarer er bekymret over, at der som udgangspunkt ikke vil ske nogen ændringer i 

beskyttelsesniveauet for ammoniak. Landbrug & Fødevarer har dog noteret sig, at det i regi af 

Naturpakken er besluttet, at der i løbet af 2017 skal udarbejdes et nyt beslutningsgrundlag for den 

samlede ammoniakregulering. Landbrug & Fødevarer ser meget frem til at bidrage til denne proces. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det dog helt uacceptabelt, at kommunernes pligt til at give påbud om 

totaldepositionskrav ved en revurdering af eksisterende lovlige produktioner videreføres i de nye 

regler. Det er en erstatningsfri regulering med meget store økonomiske og menneskelige 

konsekvenser for de berørte landmænd, der lider store værditab på deres ejendomme og 

stavnsbindes i utidssvarende produktionssystemer. 

 

For det første noterer Landbrug & Fødevarer, at der ingen begrundelse er for opretholdelse af 

totaldepositionskrav ved revurdering af hensyn til kategori 2-natur, idet disse naturområder ikke har 

nogen relation til Habitatdirektivet. Totaldepositionskrav ved revurdering af hensyn til kategori 2-

natur er derfor en klar overimplementering og bør ikke videreføres i ny husdyrregulering.  

 

For det andet kan det efter Landbrug & Fødevares opfattelse være i strid med direktivets 

bestemmelser, at man fra dansk side i forbindelse med husdyrbrug og ammoniak har valgt at leve 

op til habitatdirektivets artikel 6.2 via revurderingssystemet. Hvis en forringelse af et Natura 2000-

område ikke opfylder direktivets målsætninger har medlemsstaten en forpligtelse til øjeblikkeligt at 

gribe ind enten ved at bringe de negative virkninger til ophør, at standse aktiviteten eller træffe 

afhjælpende foranstaltninger. Dette kan ske ved hjælp af Naturbeskyttelseslovens § 19e og § 19f, 

der netop har fastsat bestemmelser, der giver myndighederne hjemmel til at gribe ind overfor 

eksisterende aktiviteter, samt at yde erstatning for det tab en sådan indgriben måtte medføre. 

 

Den generelle ammoniakregulering og konceptet BAT ( Bedst tilgængelig teknik) 

Landbrug & Fødevarer finder det fortsat stærkt kritisabelt, at den tidligere regering har forpligtiget 

Danmark til at reducere sin ammoniakudledning med 24 % i perioden 2005-2020, når EU i samme 

periode kun skal reducere udledningen med 6 %. Dette reduktionsmål stemmer meget dårligt 

overens med et ønske om fair konkurrencevilkår.   

 

En konsekvens af dette er, at den nuværende danske overimplementering af krav om BAT på små 

bedrifter fastholdes i den nye husdyrregulering. BAT-kravet har ophæng i IE-direktivet og vedrører 

derfor i udgangspunktet kun store fjerkræ- og svinebrug. I Danmark har man dog valgt at både 

store kvægbrug og minkfarme samt mellemstore brug af alle typer også skal være omfattet af BAT-

krav. I udkastet til lovbemærkninger redegør Miljø- og Fødevareministeriet for, hvordan 

videreførelsen af BAT i sit nuværende omfang er en forudsætning for at nå reduktionsmålet på 24 

% for ammoniak i 2020.  

 

Hermed er der sket præcis det Landbrug & Fødevarer frygtede – de danske politikere er ude af 

stand til at ændre den nuværende ammoniakregulering, selvom den er konkurrenceforvridende.   

 

Som udgangspunkt for reduktion af ammoniakemissionerne har BAT-begrebet dog den store fordel, 

at det per definition indeholder en vurdering af proportionaliteten mellem omkostninger og 
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miljøeffekt. Hvis Folketinget finder det nødvendigt at opretholde en skrappere generel 

ammoniakregulering end vores nabolande bør den derfor baseres på BAT.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det derfor positivt, at det i udkastet foreslås at afskaffe det nuværende 

generelle ammoniakreduktionskrav (GAK), da det ikke er baseret på en proportionalitetsvurdering.  

Det vil være en fornuftig forenkling at afløse den nuværende dobbeltregulering med både et 

generelt ammoniakreduktionskrav og BAT-krav med et enkelt reduktionskrav baseret på BAT-

principperne.  

 

Det er dog essentielt, at konceptet BAT ikke på nogen måde udvandes. BAT stammer fra IE-

direktivet, hvor det er klart defineret, herunder inddragelsen af proportionalitetsvurdering ved 

fastsættelse af BAT. Landbrug & Fødevarer mener, at BAT i dansk ret skal defineres og anvendes 

som i EU-reglerne (IE-direktivet). 

 

I den sammenhæng finder Landbrug & Fødevarer det nødvendigt at understrege, at der ved brugen 

af BAT-grænseværdier skal opretholdes en mulighed for en konkret vurdering.  I udkastet til loven 

fremstår det som om BAT-kravene bliver generelle og umiddelbart bindende regler uden at 

muligheden for en konkret vurdering nævnes. Eksempelvis anføres på side 80-81, at BAT-

standardvilkårene principielt er vejledende, men at de systematisk er lagt til grund i Natur- og 

Miljøklagenævnets praksis. Der henvises til en bestemt afgørelse. Beskrivelsen efterlader det 

indtryk, at der reelt ikke er mulighed for at fravige BAT-standardvilkårene. Dette er ikke korrekt, idet 

Nævnet anfører:  

 

”’Da ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt er væsentligt større end den vejledende 

emissionsgrænseværdi tillader – og da der ikke er påvist omstændigheder, der giver 

grundlag for at fravige grænseværdien - ...” 

 

Det fremgår således tydeligt af den afgørelse, der henvises til, at emissionsgrænseværdierne kan 

fraviges på baggrund af en konkret vurdering.  

 

Lugt-regulering 

Med det fremsendte udkast ændres der ikke på genekriterierne for lugt, hvilket er væsentligt for 

naboer til husdyrproduktioner. Bemærkningerne redegør også fint for hvordan stipladsmodellen vil 

udgøre en ny metode til beregning af lugtemissionerne. Landbrug & Fødevarer vil dog gerne gøre 

opmærksom på, at den nye beregningsmetode i nogle tilfælde kan betyde, at eksisterende bedrifter 

”på papiret” pludselig har en højere lugtemission, selvom de fortsætter med nøjagtig samme 

produktion som hidtil. Dette forhold, og tilsvarende forhold vedrørende ammoniak, bør der tages 

hensyn til med passende overgangsordninger.   

 

Landbrug & Fødevarer ser frem til, at der med det på side 197 nævnte nye og forbedrede 

reguleringsgrundlag kan gøres op med den nuværende irrationelle dobbeltregulering af lugt-gener. I 

dag vurderes genegrænser for lugt efter både FMK metoden fra før 2007 og efter ”Den nye 

lugtvejledning fra 2007”, således, at det skrappeste af de to krav altid vil være gældende. For 

pelsdyr er der rent faktisk trippel-regulering, idet der derudover er nogle faste afstandskrav som 

træder i kraft, hvis de er skrappere end beregnet med de to andre modeller.  

 

Ny fosforregulering 

Det er i Fødevare- og landbrugspakken besluttet, at i en ny husdyrregulering ”vil udvaskningen af 

fosfor blive håndteret” og, at ”der vil i forbindelsen med den nye regulering blive fastlagt de 

nødvendige regler vedr. fosfor, for at modvirke en øget risiko for fosfortab til vandmiljøet.” 
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Som udgangspunkt finder Landbrug & Fødevarer ikke, at der er behov for en særskilt 

fosforregulering, men har noteret os det politiske ønske. 

  

Det er vigtigt, at understrege, at fosfor opfører sig markant anderledes end kvælstof i jordbunden og 

derfor ikke bør reguleres på samme måde. Særligt bindes fosfor hårdt i de fleste danske jorde, 

hvorfor risikoen for udvaskning til vandmiljøet er meget lille under almindelige forhold. Desuden har 

Danmark siden 1990 reduceret fosforoverskuddet på landbrugsjord markant, så der på landsplan 

stort set fraføres samme mængde fosfor som der tilføres. 

 

Derfor mener Landbrug & Fødevarer, at en oversættelse af EU’s harmonikrav til fosforlofter 

grundlæggende tager hånd om problemstillingen. Yderligere regulering af risikoen for fosfortab fra 

landbrugsarealer til vandmiljøet vil mest hensigtsmæssigt blive varetaget med målrettede indsatser 

de steder, hvor der er følsomme recipienter og en stor risiko for udvaskning.  

 

Med den foreslåede fosforregulering ses dette delvist imødekommet. De foreslåede fosforlofter 

tager udgangspunkt i EU’s harmonikrav, omend det for nogle specifikke produktionsgrene som 

økologisk ægproduktion vil være en voldsom skærpelse fra dag 1. Det skal også bemærkes, at der 

vil være bedrifter i områder med skærpede fosforlofter, der ikke tidligere har været omfattet af en 

fosforregulering, og derfor kan risikere at opleve meget markante stramninger i anvendelsen af 

husdyrgødning fra 1. august 2017. Med de foreslåede lofter sættes fra 1. august 2017 ind over for 

de største spidsbelastninger med fosfor og der sker en yderligere nedtrapning allerede i 2020.  

 

Dette betyder, at muligheden for at udnytte det hævede harmonikrav for slagtesvin begrænses af 

fosforreguleringen. Det vil således fra 2020 kun være muligt for slagtesvinebedrifter at udnytte det 

hævede harmonikrav fuldt ud, hvis der laves dokumenterbare fodertilpasninger, og allerede i 2017 

vil det eventuelt være nødvendigt med en mindre fodertilpasning.  

 

Der bør også være opmærksomhed på, at reglerne om fosforlofter ikke skaber barrierer for den 

fortsatte udbygning af biogassen.  

 

Med forslaget åbnes der også op for, at der fra 2022 kan laves en mere målrettet indsats for at 

reducere fosfortab til vandmiljøet. Landbrug & Fødevarer havde gerne set en mere målrettet 

indsats implementeret hurtigere men anerkender, at der er brug for yderligere viden for at 

tilrettelægge indsatsen, herunder at få skabt overblik over de synergier, der kan være mellem den 

målrettede indsats på kvælstof og reduktion af tabet af fosfor til vandmiljøet  

 

Regulering af små husdyrbrug 

At få en miljøgodkendelse eller -tilladelse af et husdyrbrug kan være en tidskrævende og dyr 

proces. Derfor ser Landbrug & Fødevarer meget positivt på Fødevare- og landbrugspakkens 

intentioner om forenkling og en anmeldelseslignende ordning for de små og mellemstore 

husdyrbedrifter. Hovedsigtet med loven må være at regulere intensive husdyrproduktioner og ikke 

ekstensivt dyrehold eller mindre dyrehold med meget begrænset miljøpåvirkning.  

 

De små bedrifter er i høj grad med til at skabe liv i landdistrikterne, og står i højere og højere grad 

for en produktion af spændende nicheprodukter, der eksempelvis afsættes lokalt. De små- og 

mellemstore bedrifter er også ofte involveret i afgræsning og naturpleje og medvirker således til 

forbedring af natur og biodiversitet.  
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Landbrug & Fødevarer mener derfor, at det bør sikres, at der med den foreslåede tilladelsesgrænse 

på 100 m2 produktionsareal ikke lægges unødige administrative hindringer ud for de små bedrifter. 

Brugen af m2 produktionsareal som kriterie for tilladelsespligt er forholdsvis enkel, men den er 

fastsat på baggrund af emissionerne fra intensive produktionsformer. Det betyder at ekstensive 

produktionsformer, for eksempel afgræssende kreaturer eller visse økologiske bedrifter, risikerer at 

få administrative byrder, der ikke står mål med de administrative byrder og det papirarbejde, de 

pålægges ved krav om tilladelse.  

 

For eksempel flyttes grænsen for tilladelse for en ammekvægbesætning fra de nuværende 15 

dyreenheder til 9 dyreenheder. Det betyder at omkring 1500 ammekvægbesætninger, der ikke har 

en tilladelse i dag, skal have det fremover. 

   

Landbrug & Fødevarer har derfor med tilfredshed noteret, at ministeren kan fastsætte en højere 

grænse for særlige produktionsformer eller at der ved sagsbehandlingen tages hensyn til, at 

emissionerne er lavere, hvis dyrene er udegående en stor del af året, og således ikke benytter 

staldanlæggene.  

 

Økologisk husdyrproduktion 

Helt overordnet finder Landbrug & Fødevarer det nødvendigt at henlede opmærksomheden på, at 

det skal undgås, at der med den nye regulering opstår situationer, hvor økologiske bedrifter bliver 

pålagt begrænsninger eller unødigt strenge administrative krav som følge af økologiens principper 

om sammenhæng mellem husdyrproduktion og planteproduktion. Ligeledes bør der tages højde for 

begrænsninger i forhold til de tekniske muligheder der kan anvendes i produktionen samt kravene 

om at tilbyde dyrene ekstra plads i forhold til de gældende dyrevelfærdsmæssige minimumskrav. 

Den særlige opmærksomhed gælder både i forhold til udformning af loven samt den efterfølgende 

udmøntning af bekendtgørelser. 

 

Det bør være et centralt hensyn, at rammerne for miljøregulering ikke bliver en unødig hindring for 

at tilgodese dyrenes naturlige adfærd bedst muligt i de økologiske systemer.  

 

Ligeledes bør det være et centralt hensyn, at uhensigtsmæssige administrative byrder ikke kommer 

til at virke demotiverende for omlægning til økologi. I forhold til at minimere administrative byrder for 

økologiske landmænd, bør det derfor sikres, at den nye regulering i så høj grad som muligt udnytter 

synergier i forhold til den eksisterende regulering, man som økolog er underlagt via 

økologireglerne. Dette vil være i overensstemmelse med de igangværende diskussioner i det 

økologiske erhvervsteam. 

 

Ydermere finder Landbrug & Fødevarer, at lovforslagets konsekvenser for den økologiske 

produktion bør belyses tydeligere. Dette gælder for eksempel konsekvenserne af de nye tilladelses- 

og godkendelsesgrænser, af overgangen til stipladsmodellen som grundlag for beregning af 

emissioner og af den nye fosforregulering. Desuden bør de erhvervsøkonomiske konsekvenser for 

økologien fremgå eksplicit i kapitel 7 i de almindelige bemærkninger.  
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Kommentarer til de almindelige bemærkninger til lov forslaget  

Nedenfor er Landbrug & Fødevarers kommentarer til lovforslagets almindelige bemærkninger. 

Kommentarerne følger de overskrifter, der er i lovforslaget. 

 

1 Indledning  

Side 19, 2. afsnit: Her citeres Fødevare- og landbrugspakken for, at anlægsreguleringen skal gøres 

”mere emissionsbaseret”. Dette er ikke korrekt, idet Fødevare- og landbrugspakken alene taler om 

”emissionsbaseret” – ikke ”mere emissionsbaseret”. Ordet ”mere” bør således slettes. 

 

Side 19, 3. afsnit: Ordet paradigmeskifte anvendes for den nye miljøregulering. Dette underbygger 

Landbrug & Fødevarers holdning om, at dette lovforslag burde have været en ny lov i stedet for en 

ændringslov, jf. også vores overordnede bemærkninger til lovforslaget.  

 

Side 19, 5. afsnit: 4 specifikke formål med lovforslaget nævnes, herunder fleksibilitet, forenklinger 

og kortere sagsbehandlingstid. Landbrug & Fødevarer mener, at formålet med lovforslaget især må 

være at opfylde den politiske aftale. Vi savner derfor, at formålet med lovforslaget også henviser til 

en mere enkelt og enstrenget regulering af husdyrgødningen sammen med anden gødning i 

gødningsregnskabet, samt at den nye adskilte og emissionsbaserede regulering i højere grad skal 

ligne reguleringen af andre erhverv.  

 

Formålet med lovforslaget bør tillige integreres i husdyrbruglovens § 1, jf. vores kommentarer til 

lovforslagets enkelte bestemmelser § 1, nr. 3. 

 

Side 20, 2. afsnit under afsnittet ”hævede harmonikrav og en ændret fosforregulering” fremgår, at 

loven på sigt vil omfatte bioaske. Landbrug & Fødevarer er uenig i, at loven skal omfatte bioaske, jf. 

også vores kommentarer til lovforslagets enkelte bestemmelser § 1, nr. 12.  

 

I femte afsnit på side 20 omtales alle de fremtidige generelle regler som ”centrale krav”. Landbrug & 

Fødevarer finder brugen af ordet ”krav” misvisende, idet flere af de generelle regler vil være 

afskæringskriterier for konkret vurdering og ikke bindende krav. Særligt for ammoniakpåvirkning af 

kategori 3 natur vil der med oversættelsen af de gældende regler fortsat være behov for en række 

konkrete vurderinger. 

 

3 Beskrivelse af den foreslåede ordning i hovedtræk   

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at der rettelig bør stå, at anlægsreguleringen baseres 

på emissioner beregnet efter stipladsmodellen. 

 

I andet afsnit på side 22 bruges ordet ”bindende” om de generelle regler. Landbrug & Fødevarer 

har samme kommentar hertil som til ordet ”krav” i femte afsnit på side 20 i indledningen.  

  

4 Overordnede EU-retlige bindinger  

4.1 Gældende ret  

4.1.1 VVM-direktivet  

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at det i andet afsnit på side 23 fastslås, at et projekt i 

VVM-direktivets forstand forudsætter, at der er tale om arbejder eller indgreb, som ændrer 

områdets fysiske karakteristika. Dette har stor betydning for hvilke ændringer, der kan gennemføres 

på en bedrift, uden krav om en VVM-screening. 
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På side 23, sidste afsnit. Der bruges betegnelsen ”fuld miljøkonsekvensvurdering”, men der skelnes 

ikke i direktivet mellem forskellige kategorier af miljøkonsekvensvurderinger. I stedet for ”fuld 

miljøkonsekvensvurdering” bør der i bemærkningerne blot stå ”miljøkonsekvensvurdering” 

  

4.1.1.1 Overordnet om implementeringen af VVM-direkti vet i den gældende husdyrbruglov 

I forbindelse med omtalen af VVM-direktivets implementering bør det eksplicit anføres, at VVM-

direktivet ikke giver mulighed for afslag – heller ikke selvom der er væsentlige påvirkninger af 

miljøet. 

 

4.1.2 IE-direktivet 

I omtalen af IE-direktivet henvises til den bedste tilgængelige teknologi, dette bør rettelig være 

bedste tilgængelige teknik. 

 

I omtalen af IE-direktivet savnes en beskrivelse af direktivets mulighed for at dispensere fra de 

gældende emissionsgrænseværdier, jf. direktivets Artikel 15, stk. 4.  

 

I andet afsnit side 29 omtales IE-direktivets forhold til spredningen af husdyrgødning på markerne. 

Henvisningen kan skabe usikkerhed om, hvorvidt det er tanken at fastsætte BAT for 

udbringningsteknikker. Landbrug & Fødevarer forstår intentionerne i lovforslag og bemærkninger 

således, at udspredningsteknikker for husdyrgødning ikke er en del af anlægsgodkendelsen. Selv 

om IRPP BREF’en indeholder BAT konklusioner for spredning af husdyrgødning (BAT 20 – 22), så 

fremgår det af IE direktivet, at en godkendelse er en skriftlig tilladelse til at drive et anlæg, og at der 

ved anlæg forstås en stationær teknisk enhed. Vi mener, jf. ovenstående, at der er baggrund i IE-

direktivet for at udelade udspredningsteknikker fra godkendelsen. I øvrigt er kravene i IRPP BREF 

BAT 20-22 allerede opfyldt i Danmark og vil også fremover være opfyldt med de generelle regler for 

udbringning af husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Se i øvrigt vores bemærkninger til 

lovforslagets enkelte bestemmelser § 1, nr. 6.   

 

4.1.3 Habitatdirektivet m.v.  

Det er flere steder i lovbemærkningerne formuleret, blandt andet i sjette afsnit på side 30, at 

myndigheden kun må give tilladelse til projektet, hvis det med konsekvensvurderingen »uden 

rimelig tvivl« og »ud fra et videnskabeligt synspunkt « kan fastslås, at ”der ikke sker væsentlig 

skade på området”. Denne formulering lægger op til en strammere fortolkning end direktivet. 

Landbrug & Fødevarer finder dette er en væsentlig forskel, som derfor skal rettes gennem 

lovforslaget.  

 

Således lyder Habitatdirektivets artikel 6.3 blandt andet (Landbrug & Fødevarers fremhævning): 

 

På baggrund af konklusionerne af vurderingen af virkningerne på lokaliteten, og med 

forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en 

plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokal itetens 

integritet,  og når de — hvis det anses for nødvendigt — har hørt offentligheden. 

 

I modsætning til ”at skade det internationale naturbeskyttelsesområde” indbefatter ”at skade 

områdets integritet”, som det fremgår af direktivet, blandt andet en forholden sig til områdets 

bevaringsmålsætning, og medfører derved ikke den samme ”nultolerance” overfor påvirkninger, 

som der med formuleringen i bemærkningerne kan lægge op til. En plan eller et projekt kan således 

godt tænkes at skade dele af området (fx ikke beskyttet natur) uden at det skader områdets 

integritet jf. nedenstående fortolkning af begrebet.  
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I Europakommissionen vejledning om ”Forvaltning af Natura 2000-områder” side 39, står blandt 

andet: 

 

”Af direktivets kontekst og indhold er det klart, at der med en ”lokalitets integritet” tænkes 

på områdets bevaringsmålsætninger. Det er fx muligt, at en plan eller et projekt kun vil 

skade et områdes integritet i visuel henseende eller kun naturtyper eller arter, som ikke er 

optaget i bilag I eller II. I sådanne tilfælde er virkningerne ikke at betragte som skadelige 

virkninger i henhold til artikel 6, stk..3, forudsat at netværkets sammenhæng ikke 

påvirkes.”  

 

Et områdes integritet omfatter områdets økologiske funktioner. Når det afgøres, om et område 

påvirkes negativt, skal der kun tages hensyn til bevaringsmålsætningerne for området. 

 

På denne baggrund bør der ske en tilretning af bemærkningsteksten, således at der alle steder 

henvises til ”områdets integritet”. 

 

Yderligere fremgår det af bemærkningerne i sjette afsnit på side 31 vedr. beskyttelsen af bilag IV 

arter, at: 

 

”Forbuddet kan således betragtes som overholdt, hvis yngle- eller rasteområder og 

bestande opretholdes på samme niveau som hidtil, og den økologiske funktionalitet af 

områderne opretholdes”.  

 

Det bør i den forbindelse sikres, at der i reguleringen af hensyn til bilag IV-arterne tages hensyn til 

begrebet ”økologisk funktionalitet”, således at der ikke pålægges restriktioner, hvis den økologiske 

funktionalitet af en arts yngle- og rasteområder er opretholdt på trods af, at der evt. sker en 

beskadigelse af et konkret område eller en del heraf.  Det fremgår blandt andet af EU 

kommissionens vejledning om habitatdirektivets artikel 12, at opretholdelsen af den økologiske 

funktionalitet betyder, at det vil være muligt at nedlægge / beskadige en lokalitet, hvis dette 

modsvares af forbedringer et andet sted i samme økologiske netværk. 

 

Der er således ikke et absolut krav om at ethvert yngle – og rastområde skal beskyttes mod 

beskadigelser.  

 

I ottende afsnit på side 30 angives, at udbringning af husdyrgødning i sig selv er et projekt i 

habitatdirektivets forstand. Dette er ikke korrekt i alle tilfælde. Hvis der er tale om en ”betydelig 

intensivering af landbruget” vil det være omfattet, jf. Kommissionens vejledning fra april 2000, 

”Forvaltning af Natura 2000-områder”, afsnit 4.3. Hvis der er tale om fortsættelse af hidtidig alm. 

drift, skal regulering derimod ske efter direktivets art. 6, stk. 2, jf. lovbemærkningerne til NBL § 19b. 

 

4.1.3.1 Overordnet om implementeringen af habitatdi rektivet i den gældende husdyrbruglov 

Der mangler en nærmere redegørelse for, hvordan totaldepositionskravet ved revurderinger 

hænger sammen med habitatdirektivet. 

 

4.1.4 Vandrammedirektivet og grundvandsdirektivet  

Beskrivelsen af grundvandsdirektivet i syvende afsnit på side 33 er ikke fyldestgørende. Teksten 

bør derfor rettes som angivet: 

  

”I grundvandsdirektivets bilag 1 er der således bl.a. fastlagt et kvalitetskrav for nitrat i 

grundvand på 50 mg/l, som skal anvendes ved vurdering af, om vandrammedirektivets 
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mål om god grundvandstilstand er opnået for de enkelte grundvandsforekomster. 

Overskrides dette kvalitetskravet for hele grundvandsforekomsten, har 

grundvandforekomsten ikke opnået god (kemisk) tilstand.” 

 

4.1.5 Drikkevandsdirektivet  

4.1.5.1 Gældende implementering af drikkevandsdirek tivet i husdyrbrugloven  

I tredje afsnit på side 35 bør det fremgå, at man godt kan have en højere udvaskning end 50 mg 

nitrat/l et sted, så længe det modsvares af arealer med lavere udvaskning. Det afgørende er, at den 

samlede udvaskning til konkrete drikkevandsforekomster ikke overstiger 50 mg nitrat/l. 

 

4.1.7 NEC-direktivet 

Landbrug & Fødevarer skal påpege, at grundlaget for den basisfremskrivning, der ligger til grund for 

reduktionsmålet på 24 %, har vist sig forkert. Basisfremskrivningen fra 2011 tog udgangspunkt i de 

på daværende tidspunkt besluttede tiltag og et estimat af, hvor hurtigt disse tiltag ville blive 

implementeret inklusiv en grundlæggende antagelse om, at husdyrproduktionen ikke skulle stige. 

 

5 Lovforslagets hovedindhold  

5.1 Husdyrbruglovens formål, anvendelsesområde og d efinitioner  

5.1.2 Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser 

Af aftalen om Fødevare- og landbrugspakken fremgår det indledningsvist, at et af de konkrete 

initiativer i pakken er et paradigmeskifte for miljøreguleringen af landbruget, for at gøre fødevare- 

og landbrugserhvervet bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og eksporten, samt medvirke til at 

skabe vækst og beskæftigelse i hele Danmark – i samspil med natur og miljø. Der bør derfor ske en 

ændring af formålsparagraffen, så det dobbelte formål med den nye lovgivning – vækst og natur- 

og miljøbeskyttelse – fremgår tydeligt, jf. vores bemærkninger til lovforslagets enkelte 

bestemmelser. 

 

Landbrug & Fødevarer er ikke enig med Miljø- og Fødevareministeriet i, at regulering af gødning 

skal ske i husdyrloven. Det undrer derfor, at der ikke er nærmere betragtninger om den valgte 

lovstruktur og hvordan den hænger sammen med ministeriets øvrige arbejde med lovkompas og 

kontrolstrategi.  

 

Side 39, 4. afsnit, vedr. stipladsmodellen. Det er positivt, at lovgivningen åbner op for, at emissioner 

af ammoniak og lugt kan baseres på stipladser/areal. Men som det er formuleret i lovforslaget og 

bemærkningerne, bliver stipladsmodellen det eneste grundlag for beregning af emissioner. 

Lovgivningen bør være mere rummelig, så andre modeller eller direkte monitering af emissioner 

også vil kunne anvendes til fastlæggelse af emissioner, jf.vores bemærkninger til lovforslagets 

enkelte bestemmelser § 1, nr. 38.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det grundlæggende bekymrende, at flere af lovforslagets definitioner 

adskiller sig fra direktivernes definitioner (femte afsnit side 39). Det giver en stor risiko for skjult 

overimplementering idet fremtidige ændringer i EU-reglerne kan få utilsigtede konsekvenser i dansk 

regulering. 

   

Landbrug & Fødevarer foreslår at gøre definitionen af et husdyrbrug (første afsnit side 40) mere 

direktivnær ved at definere et husdyrbrug som ”et anlæg, der tilsammen har et produktionsareal på 

mere end 100 m2, og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrholdet, når det drives samlet og 

er beliggende på samme ejendom”. På en ejendom vil der således kunne være flere husdyrbrug, 

hvis de ligger adskilt og kan drives hver for sig. 
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5.1.3 Forslagets indhold 

S. 40 3. afsnit: Husdyrloven kommer til at gælde al jord der modtager gødning. Det er Landbrug & 

Fødevarers principielle holdning, at en adskillelse af anlægsgodkendelsen fra reguleringen af 

arealerne skal afspejles i opbygningen af lovgivningen. I stedet for at udstrække 

husdyrgodkendelsesloven til også at omfatte andre gødningstyper end husdyrgødning, ser vi 

hellere reguleringen af husdyrgødning flyttet over i gødskningsloven. Det vil sikre en klar adskillelse 

af anlæg og arealer, som er et centralt element i Fødevare- og landbrugspakken (se vores 

bemærkning til lovforslagets enkelte bestemmelser § 1, nr. 7). 

 

På s. 40, 4. afsnit bemyndiges ministeren til at undtage bestemte anlæg eller dyrearter fra lovens 

anvendelsesområde. Som eksempel nævnes ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Landbrug & 

Fødevarer finder, at lovforslaget bør have fokus på produktionsdyr indenfor klassen Mammalia og 

Aves. 

 

5.1.3.2 Definitioner af anlæg og husdyrbrug  

Landbrug & Fødevarer har en række betragtninger i forhold til definitionen af anlæg og husdyrbrug. 

Det skal tilstræbes, at der med definitionerne ikke sker en udvidelse af husdyrlovens 

anvendelsesområde i forhold til i dag. Som tidligere nævnt er det tillige vigtigt med så direktivnære 

definitioner som muligt for at undgå overimplementering. 

  

I andet afsnit på side 42 beskrives, hvordan andre bygninger begrebsmæssigt bliver en del af 

husdyrbruget eksempelvis halmlader eller maskinhaller. Det bør sikres, at erhvervsmæssigt 

nødvendigt byggeri, der ikke vedrører selve husdyrproduktionen, kan foregå uden en 

husdyrgodkendelse. For så vidt angår byggeri, der vedrører husdyrproduktionen, bør det sikres, at 

husdyrbruglovens regler er i overensstemmelse med landzonereglerne i planloven, der pt. er under 

modernisering. 

 

Vi skal endvidere henvise til vores kommentarer til lovforslagets konkrete bemærkninger. 

  

5.2 Arealregulering  

Se kommentar til 5.1.3 og lovforslagets konkrete bemærkninger.  

 

5.2.1 Omfattede gødningstyper  

5.2.1.2 Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser   

Jf. vores indledende bemærkninger til 5.1.3. mener vi ikke, at et gødningsprodukt som bioaske skal 

reguleres i en lov om godkendelse af husdyrbrug (se også vores bemærkninger til lovforslagets 

enkelte bestemmelser §1, nr. 12). 

 

Endvidere skal vi igen gøre opmærksom på, at Landbrugs- og fødevarepakken utvetydigt anfører, 

at gødningen skal reguleres enstrenget i gødningsregnskabet.  

  

5.2.1.3 Forslagets indhold 

Side 45, sjette afsnit: bortfaldet af muligheden for at beregne tildelingen af fosfor på markniveau 

som gennemsnit over tre år savner en saglig begrundelse, da anvendelse af en 

depotgødskningsstrategi for netop fosfor er fuldt fagligt forsvarligt. Med forslaget fordyres 

udnyttelsen af restprodukter som slam til jordbrugsformål, hvilket ikke hænger sammen med en 

generel øget fokus på at fremme recirkulering og udnyttelse af restprodukter. Det er derfor 

Landbrug & Fødevarers opfattelse, at den mulighed, der i dag er i slambekendtgørelsens (bek. 

1650/2006) § 22, hvor der må tilføres op til 30 kg fosfor pr. ha. pr. år i affald og husdyrgødning som 

gennemsnit over 3 år, skal bibeholdes.  
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5.2.2 Ammoniak  

Med formulering i sjette afsnit på side 46 åbnes op for, at der kan være behov for, at foretage en 

regulering i forbindelse med udbringning af husdyrgødning i nærheden af småsøer i det åbne land 

af hensyn til bilag IV arterne.  

 

Med henvisning til Kommissionens vejledning om habitatdirektivets artikel 12 fra februar 2007 vil 

der næppe kunne foreligge en ødelæggelse i habitatdirektivets artikel 12 og 13’s forstand i det 

omfang, der alene foreligger mere eller mindre diffuse påvirkninger af de pågældende arters 

levesteder. Dette skal også ses i lyset af, at det i Miljøstyrelsens vejledning til den gældende 

husdyrlov fremgår, at ammoniakemissionen fra udbringning af husdyrgødning er meget begrænset. 

Der bør således ikke være behov for, at sikre en yderligere beskyttelse af dem mod ammoniak i 

deres egenskab som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter.  

 

Dette bør fremgå tydeligt af bemærkningerne. 

 

5.2.2.1 krav til udbringningsteknologi  

s. 46 5. afsnit: Ved gennemgangen af gældende ret nævnes konkret vilkår om, at udbringning af 

flydende husdyrgødning skal foregå ved nedfældning. Landbrug & Fødevarer har i tidligere 

høringssvar påpeget, at kravet om nedfældning af gylle på ubevokset jord er for rigidt, og at f.eks. 

udbringning med slæbeslanger og efterfølgende nedharvning har samme effekt på 

ammoniakemission fra den udbragte gylle som nedfældning. Det skal sikres, at lovforslagets 

bemærkninger ikke hindrer at andre ligeværdige teknologier end nedfældning kan anvendes for 

flydende husdyrgødning på ubevokset jord før såning. Dette vil samtidig øge incitamenterne til 

udvikling af mere effektive miljøteknologier. 

 

5.2.2.2 Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser   

Med de foreslåede krav til udbringning af husdyrgødning nær kategori 1 og en del af kategori 2 

naturområderne er der tale om en skærpelse af kravene i forhold til i dag, idet al husdyrgødning 

fremover vil blive omfattet af reglerne. Samtidig er det Landbrug & Fødevarers vurdering, at der vil 

være krav ved langt flere områder end i dag.   

 

S. 47 nederst vurderes det, at det er nødvendigt med en vis sikkerhedsmargin i relation til 

anvendelse af VVM-reglerne. Der savnes en nærmere begrundelse for denne vurdering, herunder 

hvordan det hænger sammen med direktivets mulighed for fastsættelse af bagatelgrænser. 

 

Landmandens retssikkerhed skal sikres sammen med en forudsigelighed for hvilken natur, der er 

omfattet af krav til udbringningsteknik. Naturområder kan vokse ud og ind af beskyttelse. 

Oplysningerne om hvilke arealer der er omfattet af krav til udbringningsteknik, bør derfor være til 

rådighed for landmanden ét år før den aktuelle planperiode begynder. Ellers vil det ikke være muligt 

for landmanden at tilrettelægge sin markplan efter evt. udbringningsteknikrav på markerne.  

 

I fjerde og i syvende afsnit på side 48 bør det specificeres, at forslaget omhandler krav om 

udbringningsteknikker op til kategori 1 og udvalgte kategori 2 naturområder.   

 

I syvende afsnit på side 48 anføres det, at der fortsat vil gælde et generelt forbud mod at forårsage 

tilstandsændringer på al natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. For at undgå misforståelser 

om, at der fortsat vil være mulighed for at stille specifikke krav i forbindelse med udbringning, bør 

det tilføjes i bemærkningerne, at udbringning af husdyrgødning i følge Miljøstyrelsens vejledning til 

den gældende husdyrlov er meget begrænset. 
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I første afsnit på side 49 vurderes kravene til udbringningsteknikker i zoner op til kategori 1 og 2 at 

være tilstrækkelige til at sikre levesteder for bilag IV-arter. Det bør som en konsekvens af denne 

vurdering slås fast – evt. i efterfølgende vejledning - at kommunerne ikke har mulighed for at 

fastsætte krav til andre områder begrundet i beskyttelsen af levesteder for bilag IV arter. 

 

Med den foreslåede skærpelse af udbringningskravet til at omfatte al kategori 1 og en del af 

kategori 2 naturområderne, vil det være en potentiel stor byrde, hvis der herudover vil være en 

mulighed for kommunerne til at stille ekstra krav enten af hensyn til § 3 natur eller levesteder, der 

ikke måtte være omfattet af de nye generelle krav. 

 

5.2.2.3 Forslagets indhold 

Teksten i afsnit 4 på side 48 bør rettes til, så det fremgår tydeligt, at der skal være krav om 

udbringningsteknikker op til visse kategori 2-naturtyper og ikke op til al kategori 2-natur.   

 

Endvidere bør det tydeligt fremgå af teksten, at konvertering af teknikkrav fra vilkår i få 

miljøgodkendelser til generelle regler, der gælder for al husdyrgødning, medfører en betydelig 

skærpelse. Hvor det nu kun er en brøkdel af arealerne, der er omfattet af eksisterende 

miljøgodkendelser, og deraf kun en brøkdel, der har vilkår vedr. udbringning nær natur, vil kravene 

fremover gælde for udbringning af al husdyrgødning.  

 

5.2.3 Kvælstof  

Det bør i andet afsnit på side 49 tydeliggøres, at nitrat kun er sundhedsskadeligt i høje 

koncentrationer.  

 

5.2.3.2 Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser   

Øverst side 52 står: ”hvis der ikke stilles modvirkende krav.” Dette bør rettes til ”hvis der ikke stilles 

modvirkende krav, eller sker ændringer i arealanvendelsen.” 

 

Tredje afsnit på side 52 bør slettes, da det ikke er i overensstemmelse med forslagets egen 

beskrivelse af mulige alternativer til at undgå udvaskning af fosfor til vandmiljøjet. Til gengæld ses 

det hævede harmonikrav ikke at udgøre noget problem i forhold til merudvaskning af kvælstof af to 

årsager. For det første vil det ændrede harmonikrav ikke på kort sigt medføre udbringning af mere 

husdyrgødning. Den vil bare blive bragt ud på færre arealer. For det andet: hvis der på længere sigt 

kommer flere husdyr i et vandopland, vil en evt. merpåvirkning af vandmiljøet blive modvirket af 

efterafgrøder jf. lovforslagets egen model for dette.  

 

5.2.3.3 Forslagets indhold 

Det fremgår af bemærkningerne, at behovet for efterafgrøder forventes løbende at ændres, hvis 

mængderne af organisk gødning ændres. Det er derfor vigtigt, at der ved fastlæggelse af modeller 

for beregning af bedrifternes samlede efterafgrødeareal tages hensyn til landmænd og 

konsulenters behov for i god tid at kende efterafgrødekravet af hensyn til den praktiske planlægning 

af mark- og gødningsplaner.  

 

I 2. afsnit på s. 55 omtales retligt konstituerende kort som grundlag for det foreslåede 

husdyrefterafgrødekrav. Det er afgørende, at grundlaget for disse kort er faglig velfunderet. Det er 

også afgørende, at der er gennemsigtighed i de procedurer, som lægges til grund for revidering af 

disse kort, så landmandens retssikkerhed sikres.  
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I tredje afsnit på side 55 beskrives de muligheder for alternativer til efterafgrøder, som forslaget 

giver. En mulighed for at bruge specifikke standardsædskifter som alternativ til efterafgrøder er ikke 

nævnt. Landbrug & Fødevarer finder det afgørende at bibeholde den nuværende mulighed for at 

benytte særlige miljøvenlige sædskifter som alternativ til efterafgrøde. Dette kan ske ved at tilføje 

denne mulighed i plantedækkebekendtgørelsen, så der så vidt muligt opretholdes ensartede regler 

for alle efterafgrøder. 

 

Det fremgår af andet og tredje afsnit side 56, at det i lovudkastet foreslås, at husdyrefterafgrøderne 

i medfør af husdyrbrugsloven § 5e indgår i nitrathandlingsprogrammet som en del af Danmarks 

opfyldelse af nitratdirektivet. Herved vil husdyrefterafgrøderne samtidigt blive underlagt 

krydsoverensstemmelse (KO). 

 

Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor, at husdyrefterafgrøder foreslås at indgå i 

nitrathandlingsplanen, når de konkrete vilkår, som denne generelle regulering afløser, netop ikke 

udgør en del af nitrathandlingsplanen og dermed heller ikke er omfattet af krydsoverensstemmelse.  

 

Af femte afsnit på side 56 fremgår det, at hensigten er, at den målrettede beskyttelse af grundvand 

inden for nitratfølsomme indvindingsområder varetages af kommunerne i deres indsatsplanlægning 

i medfør af vandforsyningsloven frem for stedfaste efterafgrøder. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, det bør fremgå, at de efterafgrøder, som skal virke for husdyrloven, 

også har effekt i forhold til grundvand, idet det må forventes, at de placeres både indenfor og uden 

for NFI-områderne. Den særlige kommunale indsats i forbindelse med indsatsplanlægningen, som 

eksisterer i dag, forventes videreført som en opsamlende regulering på samme niveau som i dag, 

når der tages højde for den samlede regulering af landbrugets kvælstofregulering jf. de øvrige 

initiativer i medfør af vandplanlægning m.v. 

 

Der er dermed heller ingen grund til at anvende vendingen ”i første omgang” i afsnittet.  

 

5.2.4 Fosfor  

5.2.4.2 Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser   

Landbrug & Fødevarer savner en beskrivelse af de særlige udfordringer, som fosforreguleringen vil 

medføre for økologiske bedrifter. De økologiske husdyrbedrifter har færre virkemidler til at nedsætte 

fosforudskillelsen i gødningen end de konventionelle og er samtidig afhængige af husdyrgødningen 

for at kunne dyrke deres marker. Hvis de er nødt til at afsætte noget af deres husdyrgødning, på 

grund af fosforlofter, er de således også tvunget til at skaffe anden økologisk gødning som 

erstatning, da de ikke kan købe handelsgødning, som en konventionel landmand kan.  

 

Det bør tillige belyses, hvilke konsekvenser fosforreguleringen vil have for udviklingen af biogas. 

 

5.2.4.3 Forslagets indhold 

På side 59 er beskrevet, at fosforreguleringen bygger på, at der samlet set 

på sigt skal sikres en lavere tilførsel af fosfor per ha, hvilket medvirker til at bremse opnåelsen af 

kritiske mætningsniveauer for fosfor i landbrugsjord. 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at man kan opnå samme effekt (bremse opnåelsen af kritiske 

mætningsniveauer) ved en mere målrettet tilgang, hvor der i højere grad differentieres efter de 

jordbundsmæssige forhold, som er afgørende for fosforbindingskapacitet og jordens 

mætningsniveauer. Det er afgørende, at denne viden bringes i spil således at en regulering uden 



Side 20 af 45 
 

  

miljøeffekt undgås. En mere differentieret regulering vil øge omkostningseffektiviteten væsentligt, 

hvilket er afgørende for et bæredygtigt og konkurrencedygtigt landbrugserhverv. 

 

Det bør derfor fremgå af andet afsnit side 59, at der enten skal ske en udvikling hen mod en lavere 

gennemsnitlig maksimal fosfortilførsel i forhold til at fortsætte den nuværende regulering, eller at 

risikoen for fosfortab på anden måde reduceres. 

 

S 59, 2. afsnit: Landbrug & Fødevarer mener ikke, at der reelt vil ske en forøgelse af den 

gennemsnitlige fosfortilførsel. På kort sigt vil der ikke være væsentlig flere husdyr på grund af det 

ændrede harmonikrav - husdyrgødning fra disse dyr vil alene blive bragt ud på et mindre areal. 

 

S 59.4.: Der er ikke tale om, hvor stort et areal bedriften skal ”råde over”, men hvor stort areal, 

husdyrgødningen skal udbringes på.  

 

S 59 5.: Landbrug & Fødevarer ser ingen grund til, at der i bemærkninger står, at fosforloftet kan 

hæves med maksimalt 14 kg fosfor pr. ha., da loftet maksimalt kan hæves med 15 kg (fra 30 til 45 

kg). 

 

Det lovbemærkningerne tilføjes, at der p.t. arbejdes med en ny forsforbestemmelsesmetode, der 

anses for mere velegnet end den nuværende (fosfortal-OlsenP). Hvis man overgår til den nye 

metode til bestemmelse af fosfor i jorden, skal de faste grænser i loven ”kalibreres” i 

overensstemmelse med den nye viden. 

 

Vedrørende muligheden for at korrigere fosforloftet stilles der i forslaget krav om, at der skal 

foreligge fosfortalsanalyser for alle arealer. Landbrug & Fødevarer foreslår, at dette ændres til 90 % 

af arealet. Begrundelsen er, at der for eksempel kan være små nyligt tilkøbte/forpagtede arealer, 

hvor der ikke forefindes fosfortal. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår yderligere følgende ændring af teksten øverst i sidste afsnit på side 

62, så formuleringen kommer i overensstemmelse med virkeligheden: 

”Med de generelle lofter vil det således i 2017-2022 være muligt at udbringe 170 kg N pr. ha fra 

slagtesvinegødning uden eventuelt med en mindre fodertilpasning” 

 

 

S. 60 1. afsnit. vedr. bioaske: Landbrug & Fødevarer mener ikke, at andre gødninger end 

husdyrgødning skal reguleres i husdyrreguleringsloven, jf. vores bemærkninger til 5.1.3 m.fl.  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår yderligere følgende ændring af teksten øverst i sidste afsnit på side 

62, så formuleringen bliver i overensstemmelse med virkeligheden: 

”Med de generelle lofter vil det. således i 2017-2022 være muligt at udbringe 170 kg N pr. ha fra 

slagtesvinegødning uden eventuelt med en mindre fodertilpasning” 

 

5.2.5 Overfladeafstrømning og erosion af jord  

5.2.5.3 Forslagets indhold 

I tredje afsnit på s. 65 omtales ”driftsherren”. Det er uklart, hvad begrebet driftsherre dækker over i 

denne kontekst. Ligeledes er det uklart, hvad bedriften dækker over i denne kontekst.   

 

I tredje afsnit side 65 står endvidere, at ”Ved jord, hvor der udbringes organisk gødning, forstås 

arealer, der indgår i bedriftens harmoniarealer.” Landbrug & Fødevarer mener, at det skal sikres, at 

jordbrugeren alene forpligtes til de nævnte foranstaltninger, såfremt der rent faktisk udbringes 



Side 21 af 45 
 

  

organisk gødning på den pågældende mark. Det er fuldstændigt urimeligt at kræve særlige 

foranstaltninger på arealer, hvor der ikke udbringes organisk gødning. Det kan eksempelvis ikke 

være hensigten, at en jordbrugsvirksomhed, der driver hundredevis af ha, kan få påbud på alle 

arealerne, hvis der udbringes husdyrgødning på få ha. 

 

I tredje og fjerde afsnit på side 65 beskrives reguleringen af erosion som en generel forpligtigelse. 

Dette finder Landbrug & Fødevarer særdeles betænkeligt, også selvom det i sidste afsnit på side 

65 fremgår, at manglende overholdelse af forpligtigelsen kun vil være straffebelagt ved 

overtrædelse af et konkret påbud. Et konkret påbud kan kun gives, hvis der er konstateret erosion. 

Det er således ikke muligt at håndhæve den generelle forpligtigelse, hvorfor den anses for 

ligegyldig og vil medvirke til at kriminalisere landmænd, selvom de har været uvidende om, at der 

var en erosionsfare. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at teksten i tredje afsnit på side 65 ændres til: ”…ikke 

eroderer til vandløb, søer over 100 m2 og kystvande, når der er konstateret en sådan erosion.”  

Tilsvarende skal teksten i fjerde afsnit ændres til:”…eroderer under normale vejrforhold, når der er 

konstateret en sådan erosion” og i niende afsnit på side 64 skal tilføjes ” , når der er konstateret en 

sådan erosion under normale vejrforhold.” 

 

Det bør endvidere skrives klart, at det ikke er tanken, at udstede påbud, hvis der sker erosion under 

ekstreme vejrforhold. 

 

I femte afsnit på side 65 omtales de tre foranstaltninger, der iværksættes for at modvirke effekterne 

af erosion til vandmiljøet. Landbrug & Fødevarer finder, at det bør fremgå tydeligere, at der er tale 

om tre alternative muligheder, således at de ikke alle tre skal opfyldes. 

 

5.2.6 Zink  

5.2.6.1 Gældende ret  

På side 66, 6. afsnit henvises til konklusioner fra DCE rapport nr. 159, Aarhus Universitet. Landbrug 

& Fødevarer er generelt meget forbeholden overfor en række af de faglige konklusioner i omtalte 

rapport fra DCE, bl.a. hvor det konstateres, at 4-14 % af zinktilførsel i husdyrgødning udvaskes. 

 

5.2.6.3 Forslagets indhold 

På side 68, 1. afsnit, andet punkt foreslås følgende ændring af tekst: 

”På sandjorde (JB 1- 4) skal reaktionstal på over 6 ændres til over 5,8, såfremt der udbringes 

husdyrgødning fra behandlede smågrise.” Ifølge SEGES er ”god landmandspraksis på sandjord” et 

reaktionstal (Rt.) over 5,7-5,8. Hvis Rt. er højere end 6,0, kan der på grovsandet jord opstå 

manganmangel med lavere udbytter og højere N-udvaskning til følge. Alternativt skal Rt grænsen i 

stedet sættes til kalkning til Rt. 6,0 – altså at ordet ”over” slettes.  

 

Derudover skal angives en minimumsandel af smågrise i forhold til, hvornår et husdyrhold ikke 

rammes af den særlige regulering for brug af medicinsk zink. Ellers kan det få helt utilsigtet stort 

omfang. 

 

5.3 Anlægsregulering 

Stipladsmodellen er et beregningsgrundlag – ikke selve grundlaget for reguleringen. Derfor bør 

ordet stipladsmodellen slettes fra titlen på kapitel 5.3.1 og alle underkapitler til dette kapitel. 

Desuden skal teksten i fjerde afsnit på side 68 samt femte og sjette afsnit på side 70 rettes, så der 

står ”…stipladsmodellen som beregningsgrundlag…”, ”Stipladsmodellen er 

beregningsgrundlaget…” og ” ”Stipladsmodellen er en beregningsreguleringsmodel…”. 
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I fjerde afsnit på side 68 bør det tilføjes, at de generelle regler ”i et vist omfang” vil være 

umiddelbart bindende. 

 

Landbrug & Fødevarer er ikke enig med påstanden i sjette afsnit på side 70 om, at 

”[stiplads]modellen er emissionsorienteret…”. Principielt bliver den ny regulering ikke mere 

emissionsorienteret, fordi man skifter dyreenheder ud med produktionsareal, når man beregner 

emissionerne. Fordelen ved at beregne på baggrund af produktionsareal er, at beregningerne bliver 

mere præcise – særligt i de situationer hvor dyreantallet varierer. Begrebet ”emissionsorienteret 

regulering” går dog langt videre end en mere præcis beregningsmetode.  

   

5.3.1 Anlægsregulering (stipladsmodellen)  

5.3.1.2 Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser   

I sjette afsnit på side 71 står: ”Datasættet i forhold til ammoniakemissionen fra anlæg til opbevaring 

af fast gødning vil skulle fastlægges ud fra lagerets overflade i m2 målt ud fra lagerets grundplan og 

den dyretype, som husdyrgødningen stammer fra”.  

 

Lovforslaget er dermed baseret på et forslag fra Aarhus Universitet (i rapporten ”Fra 

produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning, del 1: vurdering af grundlag”, udarbejdet af 

Aarhus Universitet september 2016) hvor der, for at kunne omregne fra den nuværende pr. dyr 

baserede emission til en emission pr. m2  lagerareal, defineres et ”standardlager” for fast 

husdyrgødning med en højde på 1,5 m og vægtfylde på 1 for staldgødning og 0,6 for dybstrøelse. 

Gødningsmængderne, der anvendes i beregningerne, er fra Normtal 2015 fra Aarhus Universitet.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at antagelserne for beregningsmodellen giver en række 

udfordringer. For det første er definitionen af ”standardlageret” baseret på nogle stærkt 

generaliserede antagelser om gødningens vægtfylde og lagerets højde. Dertil kommer, at 

gødningsmængderne, som de er beregnet i normtallene for husdyrgødning fra Aarhus Universitet, 

er af vejledende karakter og ikke tidligere har indgået som en del af reguleringsgrundlaget. Det 

betyder, at definitionen af ”standardlageret” og emissionsfaktorerne pr. m2 vil være behæftet med 

en meget betydelig usikkerhed, hvilket kan illustreres med følgende eksempel med dybstrøelse, 

hvor faktorerne gødningsmængde, vægtfylde og gødningshøjde varierer med blot 10 %: 

 

 Sce-
narie 

Gødnings-
mængde, 
tons 

Vægt-
fylde 

Gødnings-
højde, m 

Overflade-
areal, m2 

Emissions 
faktor  pr. m2 

Basis 1,16 0,60 1,50 1,29 1,00 

Areal+ 1,28 0,54 1,35 1,76 0,73 

Areal- 1,05 0,66 1,65 0,96 1,34 

 

For det andet vil en fastlæggelse af ammoniakemissionen fra lageret ud fra gødningslagerets 

grundareal i en godkendelsessituation betyde, at der beregnes en alt for stor emission i de tilfælde, 

hvor lagerets grundareal er forholdsvis stort – fx som når man i minkproduktionen laver forholdsvis 

store møddingspladser, fordi de også bruges til vaskepladser. Dernæst vil gødningens vandindhold, 

og måden den udlægges på, have stor indflydelse på arealet af gødningsoverfladen. 

Trykudmugning giver en lavere gødningshøjde, end hvis der muges ud med udlægger, og en tør 

gødning vil kunne udlægges i større højde end en våd gødning.  

 

Det er korrekt at gødningslageret overfladeareal i teorien bedre beskriver ammoniakemissionen fra 

lageret end den lagrede mængde. Men den meget store usikkerhed, som der er knyttet til 
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”oversættelsen” af de nuværende pr. dyr baserede emissioner til en emission pr. m2 overflade, 

kombineret med de praktiske udfordringer i en godkendelsessituation med at beskrive lagerets 

reelle grundflade, gør at en mere pragmatisk tilgang er at foretrække.  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at princippet om fastsættelse efter m2 overflade fraviges for 

lagre af fast gødning (staldgødning og dybstrøelse). I stedet skal emission fra lageret udtrykkes i 

forhold til produktionsarealet eller som en procent af emissionen fra stalden. 

 

Ottende afsnit side 71: I situationer, hvor emissionsfaktorer for dyretyper grupperes selvom de ikke 

er helt ens, bør det være muligt for husdyrbrugeren, at vælge enten den gennemsnitlige 

emissionsfaktor for gruppen af dyretyper eller én emissionsfaktor for en enkelte dyretype. Hvis 

fleksibiliteten indenfor rammerne af en miljøgodkendelse alene er baseret på gruppering af 

dyretyper, vil den kunne ændres markant, når der kommer ny viden.   

 

5.3.1.2.1 Fastsættelse af tærskler i godkendelses- og tilladelsesordningen 

(stipladsmodellen) 

 5.3.1.2.1.1 Grænse for godkendelsespligt (stiplads modellen)  

Det bør afklares om godkendelsesgrænsen på 3500 kg har betydning for økologiske fjerkræ og 

svinebesætninger, der kan risikere at ramme denne grænse før de rammer IE-direktivets 

godkendelsesgrænser. Landbrug & Fødevarer har særligt noteret, at det udelukkende er IE-brug, 

der får krav om revurdering.   

 

5.3.1.2.1.2 Grænse for tilladelseskrav (stipladsmod ellen)  

Landbrug & Fødevarer mener, at det bør sikres, at der med den foreslåede tilladelsesgrænse på 

100 m2 produktionsareal ikke lægges unødige administrative hindringer ud for de små bedrifter, jf. 

overordnede kommetarer. 

 

5.3.1.3 Forslagets indhold 

I femte afsnit på side 76 står, at ”alle husdyrbrug omfattes af krav…”. Da afsnittet omhandler 

husdyrbrug etableret forud for lovens ikrafttræden, bør det fremgå tydeligt, at det kun er ”alle disse 

husdyrbrug…”. 

 

5.3.1.3.1 Godkendelses- og tilladelsesordningen (st ipladsmodellen)  

Landbrug & Fødevarer foreslår, at emissionsniveauet for hvornår krav om BAT indtræder hæves fra 

de angivne 750 kg NH3-N til 1.000 kg NH3-N, da de 750 kg vil udgøre en skærpelse af BAT-

grænsen for en række produktioner. Teksten i andet afsnit på side 77 bør derfor ændres: 

”husdyrbrug med en årlig ammoniakemission på mere end 750 1.000 kg NH3-N undergives krav om 

tiltag til reduktion af ammoniak ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)”. 

 

Når BAT-grænsen oversættes til en emission og dermed ændres for nogle dyretyper, bør der 

foretages en konsekvensvurdering af, hvor mange husdyrbrug dette berører, og hvorvidt de 

vejledende BAT-emissionsværdier stadig kan betragtes som proportionale for alle de berørte 

husdyrbrug. 

 

Det bemærkes også, at der ved BAT ikke kan stilles krav om anvendelse af en bestemt teknik – 

men krav om at nå en emission på BAT-niveau. Dette bør præciseres blandt andet på side 77 i 

andet afsnit og på side 79 i femte afsnit.  
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5.3.1.3.1.1 Datagrundlag og beregning af ammoniak- og lugtemission m.v. i stipladsmodellen 

Nederst på side 77 omtales, at ammoniaktabet fra fast husdyrgødning bl.a. kan fastsættes på 

baggrund af grundplan for opbevaringsanlægget. Landbrug & Fødevarer mener ikke, at dette er en 

hensigtsmæssig beregningsmodel for emissionen fra fast gødning, og foreslår en anden model, jf. 

kommentarer til kapitel 5.3.1.2.  

 
Vedrørende BAT-krav for fosfor i foder (femte afsnit side 78): Teksten kan læses som om, der skal 
stilles krav om fasefodring for at opfylde BAT for fosfor. Landbrug & Fødevarer foreslår følgende 
ændring til teksten på s. 78, 5. afsnit: 
 

”På grund af stipladsmodellen ændres BAT- kravet vedrørende fosfor i foderet. I stedet for 
et krav til maksimalt fosforindhold i gødningen formuleres BAT- kravet for svine- og 
fjerkræbrug i stedet som en liste med en række tiltag, som hver for sig eller i kombination 
kan opfylde BAT kravet vedrørende fosfor. Det kan f.eks. være et krav om at reducere 
fosforforbruget ved anvendelse af fasefodring og fytase ved brug af varmebehandlet foder. 
Listen udarbejdes efter samme principper som BAT konklusionerne i BREFen for store 
fjerkræ- og svinebrug.  Hensynet til at begrænse fosfortilførslen til arealerne indgår 
desuden i den nye arealregulering”. 

   

5.3.2 Krav om reduktion af ammoniakemission 

5.3.2.1 Gældende ret  

5.3.2.1.2 Kravet om anvendelse af den bedste tilgæn gelige teknik (BAT) til reduktion af 

ammoniakemission 

I beskrivelsen af den gældende ret anføres, at BAT-standardvilkårene principielt er vejledende, 

men at de systematisk er lagt til grund i Natur- og Miljøklagenævnets praksis. Der henvises til en 

bestemt afgørelse. Beskrivelsen efterlader det indtryk, at der ikke reelt er mulighed for at fravige 

BAT-standardvilkårene, hvilet ikke er korrekt. Det fremgår tydeligt af den afgørelse, der henvises til, 

at en konkret vurdering er mulig. Nævnet anfører: ”’Da ammoniakemissionen fra det ansøgte 

projekt er væsentligt større end den vejledende emissionsgrænseværdi tillader – og da der ikke er 

påvist omstændigheder, der giver grundlag for at fravige grænseværdien - lever det ansøgte projekt 

som udgangspunkt ikke op til husdyrbruglovens krav om, at ansøger skal begrænse 

ammoniakemissionen fra anlægget mest muligt ved anvendelse af BAT.” (L&F understregning). 

 

Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse ikke undlade at gøre opmærksom på, at der snarest 

bør igangsættes et arbejde med at revidere de vejledende BAT-grænseværdier, ligesom der skal 

sikres en fornuftig og smidig implementering af de netop vedtagne BREF-konklusioner for store 

svine- og fjerkræbrug. 

 

5.3.2.2 De specifikke ammoniakdepositionskrav  

I fjerde og niende afsnit omtales det faglige grundlag for den nuværende ammoniakregulering. 

Landbrug & Fødevarer finder det misvisende, at dette omtales som ”bedste videnskabelige viden” i 

nutid, da grundlaget er en del år gammelt. Der bør angives præcist, hvilke rapporter der henvises 

til, så disse kan vurderes kritisk af læseren.  

 

5.3.2.2.1.1 Bilag IV-arter  

Det fremgår af teksten om gældende ret, at der i forbindelse med beskyttelsen af levesteder for 

bilag IV arter, kan være behov for ”en vurdering af, om der inden for nærmere angivne afstande fra 

punktkilden ligger områder, hvor der kan være bilag IV-arter - typisk vandhuller, moser eller solåbne 

græsarealer - og om der er registreret en forekomst af arten samt om det pågældende levested kan 

være ammoniakfølsomt”. 
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Det bør også beskrives, at det i Miljøstyrelsens vejledning til den gældende husdyrlov står, at ”Hvis 

et areal tidligere er blevet godkendt som udbringningsareal, så vil det sjældent være tilfældet, at der 

sker væsentlige intensiveringer i udbringning, som kan give anledning til væsentlige påvirkninger 

eller tilstandsændringer og dermed vil det sjældent være nødvendigt at foretage en nærmere 

vurdering.”  

 

5.3.2.3 Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser   

Det bør fremgå af bemærkningerne, at overvejelser vedrørende de specifikke ammoniakkrav vil ske 

i løbet af 2017, som besluttet i naturpakken.  

 

Med henvisning til Kommissionens vejledning om habitatdirektivets artikel 12 fra februar 2007 bør 

det fremgå af bemærkningerne, at der næppe vil kunne foreligge en ødelæggelse af yngle- eller 

rasteområde for bilag IV-arter i habitatdirektivets artikel 12 og 13’s forstand i det omfang, der alene 

foreligger mere eller mindre diffuse påvirkninger af de pågældende arters levesteder. Desuden 

omtaler bestemmelserne opretholdelse af økologisk funktionalitet for yngle- og rasteområder. Det 

kan således være acceptabelt, at der sker en påvirkning af et levested, hvis den økologiske 

funktionalitet opretholdes. Der bør således ikke være behov for at sikre en yderligere beskyttelse af 

dem mod ammoniak.  

 

Den nuværende vejledning vedr. vurdering af ammoniakpåvirkning af natur uden for kategori 1,2 og 

3 er meget sparsom, og danner dermed grobund for meget subjektive og uensartede vurderinger i 

kommunerne.  

 

5.3.2.3.1 Tærskel for ammoniakkrav ved anvendelse d en bedste tilgængelige teknik 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at emissionsniveauet for, hvornår krav om BAT indtræder, hæves 

fra de angivne 750 kg NH3-N til 1.000 kg NH3-N i første og andet afsnit på side 83. 

  

5.3.2.3.2 Sammenlægning af det generelle ammoniakkra v og BAT-kravet  

Landbrug & Fødevarer kan i høj grad tilslutte sig Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser om at 

undgå dobbeltadministration i form af både et generelt ammoniakreduktionskrav og BAT. Det er 

dog helt centralt, at der ikke på nogen måde gås på kompromis med den grundlæggende definition 

af BAT, herunder proportionalitetsprincippet. Hvis der fastsættes reduktionskrav, der ikke er i 

overensstemmelse hermed, bør det ikke kaldes BAT. Det bør også fremgå klart hvilke BAT-krav, 

der har ophæng direkte i IE-direktivet, og hvilke der udelukkende er dansk regulering. Det bør også 

sikres, at der ikke fastsættes dansk BAT, som går ud over niveauer i BAT-konklusionerne i IRPP 

BREF. Ved oversættelsen af disse skal der være opmærksomhed på, at IRPP BREF emissioner 

kun omfatter emissioner fra stald og ikke lager, samt at enheden er kg NH3 og ikke som i Danmark 

kg NH3-N.  

 

Beskrivelsen af hvornår BAT-krav skærpes afhængig af anlægsstørrelsen (ottende afsnit på side 

83) er meget upræcis, idet der alene står, at der vil ske en oversættelse fra dyreenheder til 

produktionsareal. Ydermere står der, at størrelsen af reduktionskravet vil blive fastsat i forhold til 

størrelse af ændringen eller udvidelsen, men ikke hvordan reduktionskravet vil forholde sig til det 

eksisterende anlæg. Landbrug & Fødevarer kan ikke på dette grundlag foretage en vurdering af 

konsekvenserne.    

 

5.3.2.4.1 Krav om ammoniakreduktion  

Landbrug & Fødevarer foreslår, at emissionsniveauet for hvornår krav om BAT indtræder, hæves 

fra de angivne 750 kg NH3-N til 1.000 kg NH3-N i sidste afsnit på side 83. 
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Øverst på side 84 beskrives, at principperne for BAT ”i videst muligt omfang” vil blive gældende for 

det nye sammenlagte ammoniakkrav. Landbrug & Fødevarer mener, at der under ingen 

omstændigheder bør laves generel ammoniakregulering, der ligger ud over principperne bag BAT. 

Sætningen ”i videst muligt omfang” bør derfor slettes, jf. kommentarer til afsnit 5.3.2.3.2.   

 

Selvom der ikke som udgangspunkt ændres på beskyttelsesniveauet for så vidt angår de specifikke 

ammoniakdepositionskrav, bør det tydeligt fremgå af bemærkningerne, hvordan oversættelsen til 

generelle regler vil blive håndteret. Særligt for kategori 3 natur er det vigtigt at pointere, at en mer-

deposition på 1 kg er et afskæringskriterie for om en konkret vurdering kan komme på tale – ikke et 

beskyttelsesniveau.  

 

5.3.3 Kommunalbestyrelsens afgørelser  

5.3.3.3 Forslagets indhold 

5.3.3.3.1 Kravet om godkendelse eller tilladelse  

Landbrug & Fødevarer finder det fornuftigt, at kravet om en samlet godkendelse kun gælder, hvis 

der er tale om både teknisk, forurenings- og driftsmæssig forbindelse mellem husdyrbrug, som 

udtrykt i afsnit 5 på side 88.  

 

Landbrug & Fødevarer mener også, at det er særdeles fornuftigt, at tilladelsesgrænsen på 100 m2 

kan hæves for visse ekstensive produktionsformer. Dette kan som nævnt i lovforslaget være 

ammekvæg, men det bør tilføjes at det også kan gælde for eksempelvis får eller økologiske 

besætninger/velfærdsbesætninger, hvis forudsætningerne er markant anderledes end i intensiv 

produktion. 

 

5.3.4 Regulering af miljøpåvirkninger m.v. i genere lle regler  

5.3.4.2 Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser   

I tredje afsnit på side 91 omtales, at et projekt ikke må medføre ”væsentlig skade på Natura 2000-

området”. Dette bør rettes til ”væsentlig skade på Natura 2000-områdets integritet” jf. kommentarer 

til afsnit 4.1.3. Teksten i sjette afsnit på side 91 bør rettes tilsvarende.  

 

5.3.4.3 Forslagets indhold 

I andet afsnit på side 93 bør BAT-emissionsgrænserne nævnes som et af de forhold, der kan 

vurderes konkret af kommunalbestyrelsen. 

 

Tilsvarende bør ammoniakbelastningen af kategori 3 natur nævnes som et af de forhold, der i høj 

grad vil medføre konkrete vurderinger. Dette følger af lovforslagets videreførsel af den nuværende 

regulering, hvor der altid skal foretages en konkret vurdering af, om der skal sættes krav til mer-

depositionen på kategori 3 natur, men at dette krav ikke må være skrappere end 1 kg NH3-N/ha/år. 

Ved overgang til generelle regler kan en mer-deposition på 1 kg NH3-N/ha/år således bruges som 

afskæringskriterie for, hvornår der er behov for en konkret vurdering. Hvis mer-depositionen er over 

1 kg NH3-N/ha/år, er der dog ingen generelle regler, der kan afløse den konkrete vurdering.  

 

Landbrug & Fødevarer frygter, at dette vil have stor betydning for lovforslagets intentioner om hurtig 

og enkel sagsbehandling, fordi kategori 3-naturen er meget udbredt, og dens beliggenhed er 

uforudsigelig. Principielt bør kommunen derfor altid vurdere, om noget af den omkringliggende 

natur har udviklet sig til kategori 3-natur, inden de kan give en tilladelse eller godkendelse.  

 

Landbrug & Fødevarer finder der uklart, hvorledes der kan laves generelle regler for 

landskabshensyn (s 92, sjette afsnit), og Landbrug & Fødevarer ønsker en nærmere uddybning af 

dette. 
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5.3.5 Mere fleksible regler om helt eller delvist b ortfald som følge af manglende udnyttelse af 

godkendelser og tilladelser m.v.  

5.3.5.1 Gældende ret  

Landbrug & Fødevarer finder, at det sidste punktum i andet afsnit på side 94 ikke er korrekt, da der 

er en del eksempler på, at etableringer etapeopdeles. 

 

5.3.5.2 Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser   

Ifølge lovforslaget skal det vurderes om fristen overholdes ud fra byggesagens afslutning. Det vil 

kunne give problemer, hvis der ikke er styr på den papirmæssige side af byggesagen. Derfor 

foreslår Landbrug & Fødevarer, at formuleringen ændres til, at der ses på byggeriets afslutning. 

Alternativt kan der gives mulighed for, at kommunen kan forlænge den lovbestemte udnyttelsesfrist 

på 6 år i helt særlige tilfælde, for eksempel hvis en bygherre blot mangler at færdigmelde et ellers 

fuldt ibrugtaget byggeri grundet tvist med entreprenøren. 

 

Endvidere bemærkes, at der ikke ses at være taget stilling til den ændrede udnyttelsesfrist i forhold 

til afgørelser, der træffes inden lovændringen. Ved ændringen af husdyrbrugsloven i 2011 (L 12) 

blev det bestemt, at de tilsvarende ændringer også skulle gælde for afgørelser truffet efter de 

tidligere bestemmelser, hvis udnyttelsesfristen ikke var overskredet på tidspunktet for den nye 

bestemmelses ikrafttræden. Det var i overensstemmelse med almindelig lovpraksis, når en 

bestemmelse lempes. På tilsvarende vis bør de nye lempeligere bestemmelser også gives virkning 

for afgørelser truffet efter de nugældende regler som ved ikrafttrædelsen af L 12.  

 

Vedrørende kontinuitetsbrud finder Landbrug & Fødevarer overordnet set lovforslaget fornuftigt. 

Landbrug & Fødevarer mener, at den nye lempeligere bestemmelse også skal gælde for alle lovligt 

eksisterende husdyrbrug. For disse er der ikke umiddelbart fastlagt et produktionsareal, men i 

realiteten foreligger der et sådant for alle lovligt eksisterende brug, så den nye 

kontinuitetsbrudsregel vil også kunne administreres for disse brug. 

 

Desuden mener Landbrug & Fødevarer, at kontinuitetsbrudsperioden bør sættes op til 5 år i 

overensstemmelse med forslaget til ændring af planloven.     

 

5.3.6 Retsbeskyttelse, påbud og revurdering  

5.3.6.1 Gældende ret  

Det fremgår af bemærkningerne side 98, at der for husdyrbrug, der ikke overholder de skærpede 

totaldepositionskrav, i forbindelse med revurderinger, skal fastlægges skærpede vilkår. Dette sker 

for at overholde habitatdirektivets bestemmelser om at sikre gunstig bevaringsstatus også i 

forbindelse med eksisterende påvirkninger (direktivets artikel 6.2). Det er fra dansk side besluttet, at 

habitatdirektivets krav om gunstig bevaringsstatus kan overholdes ved beskyttelsesniveauet til 

kategori 1-natur. 

 

For det første noterer Landbrug & Fødevarer, at begrundelsen for opretholdelse af 

totaldepositionskrav ved revurdering alene er begrundet i krav om gunstig bevaringsstatus for 

ammoniakfølsom habitatnatur. Der er således ingen argumentation for opretholdelse af 

totaldepositionskrav ved revurdering af hensyn til kategori 2-natur, da disse naturområder ikke har 

nogen relation til Habitatdirektivet. Totaldepositionskrav ved revurdering af hensyn til kategori 2-

natur er derfor en klar overimplementering, og bør ikke videreføres i ny husdyrregulering.  

 

For det andet kan det efter Landbrug & Fødevarers opfattelse være i strid med direktivets 

bestemmelser, at man fra dansk side i forbindelse med husdyrbrug og ammoniak har valgt at leve 
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op til habitatdirektivets artikel 6.2 via revurderingssystemet. Hvis en forringelse af et Natura 2000-

område er i modstrid med direktivets målsætninger, har medlemsstaten en forpligtelse til at gribe 

ind ved at bringe de negative virkninger til ophør enten ved at standse aktiviteten eller ved at træffe 

afhjælpende foranstaltninger.  

 

Det kan således argumenteres, at der vil være en forpligtelse for myndighederne til omgående og 

mod erstatning at gribe ind overfor husdyrbrug, der ikke overholder totaldepositionskravene ved 

kategori 1 natur i stedet for at udskyde evt. skærpelser til kommende revurderinger.  

 

Som en konsekvens af den danske brug af revurdering til at opfylde direktivforpligtelsen sker 

indgreb efter habitatdirektivets artikel 6,2 som erstatningsfri regulering. Dette sker på trods af, at 

man i Naturbeskyttelseslovens § 19e og § 19f netop har fastsat bestemmelser, der giver 

myndighederne hjemmel til at gribe ind overfor eksisterende aktiviteter samt at yde erstatning for 

det givet tab en sådan indgriben måtte medføre. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det på denne baggrund helt uacceptabelt, at man ved brug af 

revurderingerne foretager sådanne indgreb overfor eksisterende husdyrproduktioner erstatningsfrit.  

 

Landbrug & Fødevarer har derfor tidligere bedt professor, dr. jur. Peter Mortensen om at udarbejde 

et juridisk responsum om erstatningsmæssige spørgsmål i forbindelse med revision af lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.  

 

Responsummet adresserer følgende spørgsmål: 

 

Er det i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelsesloven om erstatning ved afgørelser til 

opfyldelse af Natura 2000-planerne, at de skærpede ammoniakreduktionskrav i lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug forudsættes at kunne ske uden erstatning til de berørte 

landmænd? 

 

Konklusionen i responsummet er blandt andet: 

 

”I forbindelse med revurderinger efter 8 års fredningsperioden vil en kommunes afventning 

af fredningsperiodens udløb kunne fortolkes således, at kommunens kompetence til at 

iværksætte foranstaltninger, der gennemfører Natura 2000-planerne, i stedet anvendes til 

at undgå udbetaling af billighedserstatning; svarende til en form for magtfordrejning. 

Endvidere vil det kunne stride mod lighedsgrundsætningen, hvis der er forskel på, om de 

skærpede krav pålægges i eller efter fredningsperioden. Det forekommer derfor på denne 

baggrund sandsynligt, at en domstol vil nå frem til, at der skal betales billighedserstatning”.  

 

På denne baggrund finder Landbrug & Fødevarer, at der er et behov for at ændre reglerne om 

revurdering for så vidt angår skærpelser i medfør at habitatdirektivet således, at de både lever op til 

direktivets bestemmelser samt sikre overensstemmelser med naturbeskyttelseslovens 

erstatningsbestemmelser.  

 

I andet afsnit side 99 er det anført, at totaldepositionskravet skal opfyldes via påbud om ny 

teknologi i tilknytning til revurderingen. Det er ikke korrekt, og bør rettes. Der står alene i 

bekendtgørelsen, at BAT skal iagttages ved en revurdering, og at der skal fastsættes en frist for 

hvornår totaldepositionskravet skal være opfyldt. 
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5.3.6.3 Forslagets indhold 

Landbrug & Fødevarer mener som udgangspunkt, at totaldepositionskrav ved revurdering bør 

afskaffes, jf. overordnede bemærkninger. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det helt ude af proportion, at der alene på baggrund af 

totaldepositionskravet skal opretholdes revurdering af alle eksisterende § 11, § 12 og § 33 

godkendelser, selv om det ellers fremover alene er IE-virksomheder, der skal revurderes.  

 

Det anføres i femte afsnit på side 100, at reglen om revurdering efter udløb af 

retsbeskyttelsesperioden har givet anledning til tvivl. Det er Landbrug & Fødevarer ikke enig i, da 

klagenævnet har håndteret disse sager helt entydigt i overensstemmelse med lovens tekst. 

 

5.3.9 Øvrige ændringer  

5.3.9.1 Krav til placering, indretning og drift af anlæg m.v.  

5.3.9.1.3 Forslagets indhold  

Her omtales blandt andet bemyndigelse til at fastsætte forskellige afstandskrav. Landbrug & 

Fødevarer foreslår i den forbindelse, at der tilføjes en dispensationsmulighed, så der altid kan 

dispenseres fra disse afstandskrav. Som eksempel peges på erfaring for overholdelse af 

afstandskrav til byzone, der ikke er rimelige, når byzoneområdet er udlagt til forurenende 

erhvervsformål. I en sådan situation bør der kunne dispenseres. 

 

5.4 Tilsyn, administrative forhold m.v.  

5.4.1 Tilsyn og brugerbetaling  

5.4.1.3 Forslagets indhold 

Det anføres her, at brugerbetaling for miljøgodkendelser forventes fastholdt på samme niveau som 

i dag, idet der skal ske nye inddelinger i overensstemmelse med den ændrede lov.  

 

Landbrug & Fødevarer mener i den forbindelse, at der i den nye regulering fortsat kun skal være 

brugerbetaling på godkendelserne. Anmeldelseslignende tilladelser af små og mellemstore bedrifter 

bør ikke udløse brugerbetaling.  

 

5.4.4 Straf  

5.4.4.3 Forslagets indhold 

Det anføres i forslaget, at der i tilfælde af, at der indsættes flere dyr end dyrevelfærdsreglerne 

tillader, vil der være tale om overskridelse af både dyrevelfærdsreglerne og 

husdyrgodkendelsesloven. Landbrug & Fødevarer mener, at denne tekst bør ændres, så det 

fremgår, at der i så fald alene er tale om overskridelse af dyrevelfærdsreglerne. Emissionen må i 

givet fald antages at være stort set uændret, og i øvrigt må det bero på, hvorledes det konkrete 

vilkår er formuleret.  

 

Det anføres endvidere i første afsnit side 117, at Miljøstyrelsen vil udarbejde en tabel, hvor det 

gennemsnitlige antal dyr pr. m2 ved maksimal udnyttelse fremgår til brug for at fastslå, hvor mange 

dyr der lovligt kan produceres på et godkendt produktionsareal. Denne tekst skal slettes eller 

suppleres med en tilføjelse om, at tabellen i givet fald alene kan bruges som vejledning til en 

vurdering. En overproduktion kan ikke opgøres på grundlag af en sådan tabel, da det faktiske 

produktionsomfang for visse dyretyper afhænger af rotationshastigheden, som der ikke er noget 

maksimum for. En sådan sag må afgøres på grundlag af den konkrete overtrædelse af 

dyrevelfærdsreglerne.  

 

5.4.5 Overgangsbestemmelser  
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5.4.5.3 Forslagets indhold 

Det anføres her, at § 103, stk. 1 vil gælde i forhold til de husdyrbrug, der er etableret uden en 

godkendelse før hovedlovens ikrafttræden den 1. januar 2007, og for husdyrbrug, som har en 

godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Den beskrivelse er ikke fuldstændig, da den også 

vil gælde for de husdyrbrug, der har fået en lokaliseringsgodkendelse i medfør af 

husdyrgødningsbekendtgørelsen før 1. januar 2007.  

 

Det anføres senere på siden, at husdyrbrug, der omfattes af § 103, stk. 1, skal vurderes således, at 

det ansøgte og det eventuelt allerede godkendte vurderes samlet. Dette fremgår ikke af lovens 

tekst. Bemærkninger og lovtekst skal være i overensstemmelse. 

 

Det tilsvarende anføres for den parallelle tekst på side 121 om husdyrbrug omfattet af en afgørelse 

efter lovens §§ 10-12. For disse husdyrbrug begrundes det med behovet for en samlet vurdering 

ved skift til den nye ordning. Det er på sin vis forståeligt, men det bør for den tidligere godkendte 

eller tilladte del kunne ske ved en ren konvertering, så der ikke på ny skal foretages en BAT-

vurdering af disse dele, eller for så vidt angår emission til omgivelserne.  

 

Det anføres senere på siden, at det ikke er muligt at foretage en konvertering af en meddelt 

tilladelse eller godkendelse til den nye ordning. Landbrug & Fødevarer mener, at lovforslaget bør 

ændres, så en sådan konvertering bliver mulig. Der er i overensstemmelse med hele grundlaget for 

den nye ordning ikke nogen reel miljøfaglig indvending mod en sådan konverteringsordning, idet ny 

viden godtgør, at emissionen af ammoniak og lugt er afhængig af produktionsarealet og ikke 

antallet af dyr. Der vil således ikke blive tale om en større eller mindre emission, end den der blev 

lagt til grund ved husdyrbrugets etablering. Endvidere er på side 23 øverst i lovbemærkningerne 

præciseret, at et projekt i VVM-direktivets forstand forudsætter, at der er tale om arbejder eller 

indgreb, som ændrer områdets fysiske karakteristika, hvorfor der i situation - hvor bygningsmassen 

er uændret - ikke udløses krav om VVM vurdering. 

 

7 Økonomiske og administrative konsekvenser for erh vervslivet m.v.  

7.1 Driftsøkonomiske konsekvenser  

Helt overordnet er Landbrug & Fødevarer enig i, at lovforslaget vil give en række positive gevinster 

for erhvervet. Der er dog også elementer, der trækker i den modsatte retning. 

 

Det anføres, at nye teknikkrav vedrørende forebyggelse af erosion på arealer, hvor der anvendes 

husdyrgødning, ikke umiddelbart forventes at medføre udgifter for erhvervet. Dette er Landbrug & 

Fødevarer uenige i, og er af den opfattelse, at der sker en skærpelse af kravene, ligesom der 

tilsyneladende medgår brugerbetaling til kommunernes tilsyn.  

 

Landbrug & Fødevarer savner en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser, som 

fosforreguleringen vil medføre for økologiske bedrifter. Se kommentarer til afsnit 5.2.4.2. 

 

Der bør også redegøres nærmere for de erhvervsøkonomiske konsekvenser af fosforreguleringen, 

særligt i forhold til de skærpede krav i oplande til store søer. 

 

7.3 Brugerbetaling  

Landbrug & Fødevarer kan ikke forstå, hvordan tilsynsopgaver vedr. arealerne, ifølge første afsnit 

på side 125, kan bevirke, at sagsbehandlingstiderne bliver længere. Arealerne udgår af 

miljøgodkendelserne og bør derfor ikke have nogen indflydelse på sagsbehandlingen.  
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De omtalte forventede ændringer af erhvervets brugerbetaling på grund af zinkregulering og 
udbringning af husdyrgødning tæt på ammoniakfølsom natur bør naturligvis afdækkes inden 
lovbehandlingen.  

 

9 Miljømæssige konsekvenser  

9.1 Arealregulering  

9.1.2 Kvælstof  

Vedrørende sjette afsnit på side 126 har Landbrug & Fødevarer følgende kommentar:  

 

Den kommunale indsatsplanlægning har fokus på større grundvandsdannende arealer, hvor der i 

forhold til kvælstof fokuseres på kortlagte NFI-arealer. Er den samlede nitratudvaskning i disse 

områder problematisk, kan det medføre foranstaltninger om ændret arealanvendelse på baggrund 

af en vedtaget indsatsplan. 

 

Idet der overordnet set udlægges samme antal efterafgrøder i en ny regulering som foreslået af 

Miljø- og Fødevareministeriet, og at disse spredes jævnt både indenfor og udenfor NFI, må man 

forudsætte, at beskyttelsen af NFI overordnet er den samme. Dette set i lyset af, at man ikke har et 

samlet billede af stedfastsættelsen af efterafgrøder i det nuværende system, hvor mange 

landmænd også har undgået at inddrage NFI-arealer i ansøgninger om nye udspredningsarealer. 

Lokalt kan der dog være forhold, som nødvendiggør en særlig indsats fremadrettet, men dette må 

være en undtagelsessituation, ligesom der vil være områder, som opnår en forbedring. Dette skal 

ses i sammenhæng med øvrige initiativer jf. Fødevare- og landbrugspakken. Det vil således være 

forkert at beskrive, at målretningen i fremtiden sker via indsatsplanerne, hvor der alene skal 

iværksættes foranstaltninger hvis den samlede nitratudvaskning i NFI områder er problematisk. Det 

vil være meget få steder, hvor der på NFI-niveau vil være betydelige mærkbare effekter, som 

foranlediger ændrede foranstaltninger i de kommunale indsatsplaner. 

   

9.1.3 Fosfor  

Landbrug & Fødevarer foreslår følgende ændring af teksten i første afsnit på side 127, så 

formuleringen kommer i overensstemmelse med virkeligheden: 

 

”Frem til 2020 kan slagtesvinebrug således udbringe husdyrgødning op til 170 kg N pr. ha uden 

eventuelt med en mindre fodertilpasning…” 

 

9.1.4 Overfladeafstrømning og fosforerosion  

9.1.5 Ammoniak  

S. 128, tredje afsnit: Det anføres her, at kravene om zoner således vil gælde kategori 1 og muligvis 

2 arealer fra 2017 i modsætning til de ca. 30 procent af arealet, som DCE i dag vurderer, er 

omfattet af en miljøgodkendelse. En hurtig læsning af denne tekst giver det indtryk, at ca. 30 

procent af arealet har disse zonerestriktioner, men der står alene, at ca. 30 procent af arealerne 

indgår i godkendelser. Det bør her fremgå klart, at beskyttelsesniveauet med lovforslag skærpes 

markant ved at langt flere arealer omfattes af udbringningsteknikrav end med nuværende 

regulering.  

 

Derudover fremgår det af bemærkninger side 128-129, at det er: 

 

”…vigtigt at pointere, at der fortsat er et generelt forbud mod skade af bilag IV arters 

yngle- og rasteområder og forbud mod tilstandsændringer af naturområderne efter 

naturbeskyttelseslovens § 3.” 
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Da der med de nye udbringningsregler vil være tale om en sikring af flere sårbare naturområder – 

og således en skærpelse i forhold til den eksisterende lovgivning - bør det slås klart fast, at evt. 

anden påvirkning af enten § 3 natur eller levesteder for bilag IV arter, vil vurderes til ikke at være så 

væsentlig, at den vil udløse krav til beskyttelseszoner i forbindelse med udbringning. 

 

Hvis der oven i den skærpede regulering med sikring af flere sårbare naturområder, alligevel 

lægges op til, at der kan stilles yderligere krav på baggrund af ovenstående, vil der være tale om en 

for erhvervet uhensigtsmæssig og uacceptabel samlet skærpelse.  

 

10 Forholdet til EU-retten  

Det anføres i tredje afsnit på side 130, at reguleringen i forslaget som alt overvejende hovedregel 

ikke går videre end minimumskravene i direktiverne.  

 

Dette er Landbrug & Fødevarer direkte uenig i. En betydeligt del af begrundelserne for den 

eksisterende regulering angår en generel sænkning af emissioner, der vil kunne håndteres ad 

anden vej, eksempelvis naturbeskyttelseslovens kap. 2 a.   

 

10.1 Arealregulering  

10.1.1 Opfyldelse af miljømål i EU-direktiver  

s. 132: Her er formuleringen ikke præcis, idet der midt på siden omtales zoner om al kategori 2-

natur, mens der retteligt skal stå udvalgt kategori 2 natur.  

 

I sidste afsnit på side 132 står der: 

 
Endvidere indeholder naturbeskyttelseslovens § 29 a et forbud mod at beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter i artikel 12 i habitatdirektivet. Denne 
bestemmelse kan ifølge sin ordlyd anvendes til at håndhæve de forventeligt få tilfælde, 
hvor den generelle beskyttelse eventuelt ikke er tilstrækkelig. 
 

Med dette lægges endnu engang op til, at de nye skærpede generelle krav ikke i alle tilfælde vil 

være tilstrækkelige og der er således samlet set tale om en strammere regulering for erhvervet. 

 

Det bør i denne forbindelse endnu engang slås fast, at der næppe kan foreligge en ødelæggelse i 

habitatdirektivets artikel 12 og 13’s forstand i det omfang, der alene foreligger mere eller mindre 

diffuse påvirkninger af de pågældende arters levesteder. 
 

10.2 Anlægsregulering  
Angående BAT-krav udover IE-direktivet 

Det bestrides, når det i ottende afsnit på side134 anføres, at BAT, i videre omfang end det følger af 

IE-direktivet, er nødvendigt for at overholde både habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. I 

forhold til habitatdirektivet bemærkes, at det alene i forhold til et projekt kræver artikel 6, stk. 3 

overholdt. Den fortsatte overimplementering af BAT er et virkemiddel, der mindsker Danmarks 

samlede ammoniakudledning. Dette vil dog have begrænset effekt på den danske habitatnatur da 

ca. 2/3 af baggrundsbelastningen med luftbåren kvælstof stammer fra udlandet (DCE (2015): 

Vandmiljø og Natur 2014, Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 

170.). 
 
Angående Habitatdirektivet og inddragelse af belastningen fra hele husdyrbruget  

Landbrug & Fødevarer er ikke enige i beskrivelsen af kumulationsprincippet i fjerde afsnit på side 

135. Det anføres her om inddragelse af belastningen fra hele husdyrbruget og ikke kun 

belastningen fra ændringen, at det vurderes nødvendigt at videreføre de gældende regler, hvorefter 
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belastningen fra hele husdyrbruget skal inddrages. Det begrundes med, at de danske regler om 

kumulation er nødvendige for at overholde habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, som kræver, at der 

sker en vurdering af projektet i sammenhæng med den øvrige belastning, herunder både brugets 

eksisterende belastning og øvrige kilder i området. Det er klart forkert. 

 

Det er korrekt, at en såkaldt habitatvurdering i medfør af artikel 6, stk. 3 skal ske med inddragelse 

af andre planer og projekter, der kan påvirke en lokalitet væsentligt. Der består imidlertid en helt 

fundamental forskel mellem en vurdering af et projekt i kumulation med andre planer og projekter 

og en vurdering af et projekt, hvor dette vurderes som en samlet enhed med disse andre planer og 

projekter, som det sker, når en bestående del af et husdyrbrug skal vurderes sammen med en 

ansøgt udvidelse, som om det er det samlede husdyrbrug, der skal godkendes som et nyt projekt. 

Formuleringen i artikel 6, stk. 3 lyder således: ”Alle planer og projekter …., men som i sig selv eller i 

forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt... ”. 

 

Det afgørende er her, at det er det ansøgte projekt, der er udgangspunktet. Hvis dette ikke i sig selv 

indebærer nogen meremission, vil det ikke kunne komme i strid med direktivet uanset den 

emission, der kommer fra andre planer og projekter.  
 

Ved den gældende danske håndtering af husdyrbrug, går reguleringen langt videre end 

habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 kræver. Som eksempel nævnes dyretryksmodellen, der med 

henvisning til den gældende § 103, stk. 2, i tilfælde med stigende dyretryk, har indført et krav om, at 

det er hele det ansøgende husdyrbrugs udbringning af husdyrgødning, der skal neutraliseres ved 

kravet om udvaskning svarende til et planteavlsbrug. Habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 giver kun 

grundlag for at kræve, at projektets husdyrgødning i værste fald neutraliseres. Hvis der er tale om 

nyetablering er det korrekt, men hvis der er tale om en udvidelse, hvad der oftest er tilfældet, vil det 

kun være forøgelsen af husdyrgødning, der kan kræves neutraliseret. Den danske håndtering af 

husdyrbrug udgør således en klar overimplementering. 
 
Angående Habitatdirektivet og beskyttelsesniveauet for kategori 2 og 3 natur 

I femte afsnit på side 135 omtales habitatdirektivet i forbindelse med beskyttelsesniveauet for 

kategori 2- og 3-natur. Hertil bemærker Landbrug & Fødevarer, at habitatdirektivet ikke kan have 

noget med kategori 2- og 3-natur at gøre, da disse ammoniakfølsomme naturtyper alene er 

nationalt udpeget. Det antages, at der menes VVM-direktivet i stedet for Habitat-direktivet. 
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Kommentarer til bemærkninger til lovforslagets enke lte bestemmelser 

 

Landbrug & Fødevarer har en række konkrete bemærkninger til lovforslagets enkelte 

bestemmelser, som er beskrevet nedenfor. 

 

§ 1, nr. 1 (Lovens titel) 

Som tidligere nævnt mener Landbrug & Fødevarer, at regulering af udbringning af al gødning skal 

ske i regi af Gødskningsloven, mens husdyrloven udelukkende bør omfatte anlæg.  

 

Den foreslåede titel kan være med til at skabe forvirring i forhold til Gødskningsloven, hvis titel er 

”Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække”. 

 

Da Landbrug & Fødevarer har et stort ønske og forventning om, at udbringning af alt gødning på 

arealerne snarest muligt overflyttes til Gødskningsloven, skal vi foreslå, at lovens titel bliver: 

Lov om husdyrbrug mv. 

 

 

§ 1, nr. 3 (§ 1, stk. 1) 

Landbrug & Fødevarer finder det helt uforståeligt, at der sker en udvidelse af formålsparagraffen i 

forhold til anvendelse af gødning. 

  

Med henvisning til Fødevare- og landbrugspakken mener Landbrug & Fødevarer, at lovens 

formålsparagraf i stedet bør ændres til følgende: 

Denne lov skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab og skabe gode rammer 

for vækst og udvikling i husdyrproduktionen, så udviklingen kan ske på et økonomisk, 

socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. 

 

Til stk. 2 tilføjes følgende: 

Med denne lov tilsigtes særligt 

... 

10) at sikre en fleksibel og enkel regulering af husdyrbrug 

 ... 

 

En ændring af formålsparagraffen findes tilsvarende i lovforslaget om ændring af planloven, hvor 

formålsparagraffen i dette lovforslag justeres i forhold til intentionerne i den politiske aftale om 

planloven.   

 

§ 1, nr. 6 (Anvendelsesområde) 

Lovens anvendelsesområde og regler adskiller sig fra den nugældende husdyrbrugslov på en 

række centrale punkter, hvilket giver et behov for tydeliggørelse af, hvilke forhold loven dækker.   

 

For at undgå misforståelser bør det derfor i bemærkningerne klart fremgå, at selvom et anlæg er 

omfattet af lovens anvendelsesområde, betyder det ikke, at det automatisk er omfattet af en 

tilladelses- eller godkendelsespligt. Som eksempel kan nævnes, at gyllebeholdere eller anden 

gødningsopbevaring på et rent planteavlsbrug er omfattet af loven, men ikke skal have en 

tilladelse/godkendelse.  

 

Det bør også fremgå klart, om lovens anvendelsesområde omfatter opbevaring af organisk gødning 

i form af slamoplag på renseanlæg. Ligeledes bør grænsefladen mellem opbevaring af organisk 
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gødning på biogasanlæg og anlægsbegrebet i forhold til biogasanlæg, der er godkendt efter 

Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 fremgå.  

 

For dyr, der opholder sig på et slagteri inden slagtning, skal det også fremgå klart, at slagterier der i 

forvejen er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven, ikke også omfattes af husdyrloven. 

 

Tilsvarende er der behov for at afgrænse udleveringsrum på rugerier, hvor kyllingerne opholder sig 

i kasser inden afsendelse til opdrætsanlæggene. 

 

Der er i bemærkningerne til denne paragraf mange indviklede beskrivelser af, hvilke for hold der 

henhører under gødskningsloven, og hvilke der henhører under husdyrloven. Landbrug & 

Fødevarer ser frem til, at der med en snarlig overflytning af reglerne om gødningsanvendelse til 

gødskningsloven kommer mere klare, enkle og forståelige regler. 

 

§ 1, nr. 6, til stk. 1 (definition af husdyr - s. 1 41) 

Landbrug & Fødevarer er enige i, at loven fortsat primært skal omfatte produktionsdyr, de typisk 

kendetegnes af produktion af kød, mælk, skind, uld m.v.. Landbrug & Fødevarer er af den 

opfattelse, at der er tale om dyr i klasserne Mammalia og Aves, hvormed eksempelvis 

insektproduktion ikke vil blive omfattet. 

 

§ 1, nr. 6 til stk. 1 og stk. 4 (Anvendelsesområde s. 142) 

Landbrug & Fødevarer undrer sig over, at hovedreglen er, at al gødningsanvendelse skal ske via 

husdyrloven og regler i Gødskningsloven dermed er en undtagelse til husdyrlovens bestemmelser. 

 

§ 1, nr. 6 til stk. 5 (Anvendelsesområde ministeren s bemyndigelse til at undtage bestemte 

anlæg) 

Det påtænkes at give ministeren bemyndigelse til at videreføre bestemmelserne i den gældende 

husdyrgødningsbekendtgørelse § 1, stk. 5, således at zoologiske haver, dyrehandlere, cirkus mv. 

ikke omfattes af loven. 

 

Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at efter vores vurdering vil 

dyrestalde og opbevaring af gødning på slagterier blive omfattet af loven. Disse anlæg er allerede i 

dag omfattet af slagteriets miljøgodkendelse, og det bør derfor eksplicit fremgå, at de ikke er 

omfattet af den kommende husdyrlov.  Ligeledes bør udleveringsrum på rugerier undtages. 

 

§ 1, nr. 7 til § 3, stk. 1, nr. 1 (Anvendelsesområd e s. 145 – definition af husdyrbrug) 

Lovforslaget lægger op til at definere husdyrbrug som ”Anlæg, der til sammen har et 

produktionsareal på mere end 100 m2, og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som 

ligger på samme ejendom.”  

 

Denne definition er uhensigtsmæssig, idet det forhold, at forskellige anlæg er beliggende på 

samme ejendom ikke automatisk betyder, at der er tale om et samlet husdyrbrug. 

 

Der kan på samme ejendom være anlæg med helt adskilte husdyrhold, som ikke bør være omfattet 

af samme tilladelse eller godkendelse. Eksempelvis er det almindeligt, at der på en ejendom med 

stort intensivt husdyrhold, kan være mindre anlæg med et par slagtekalve eller får, sønnens hest 

eller børnebørnenes kaniner, der med den foreslåede definition vil være et samlet husdyrbrug.  

 

Hvis der er tale om adskilte produktioner, bør disse også reguleres særskilt i forhold til 

godkendelse/tilladelse. Det har næppe været intentionen med den nye husdyrlov at lægge 
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administrative begrænsninger for hobbydyr og småproduktioner, blot fordi det er placeret på en 

ejendom med et større anlæg.       

 

§ 1, nr. 7 til stk. 1, nr. 3 (Anvendelsesområde – d efinition af emission) 

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at regulering af udspredning af gødning ikke er inden 

for IE-direktivets rækkevide.  

 

Af direktivets Artikel 73, stk. 2, nr. c fremgår, at Kommissionen inden d. 31. december 2012 vil 

undersøge behovet for at kontrollere emissioner for spredning af staldgødning. Med baggrund i 

denne undersøgelse vil Kommissionen sende et forslag til retsakt til Europa-Parlamentet og til 

Rådet. Landbrug & Fødevarer er ikke bekendt med, at en sådan retsakt er vedtaget.  

 

Det bør derfor fremgå helt eksplicit klart af lovforslaget, at udspredning af gødning ikke er en del af 

anlægget, og hvordan definitionen af anlæg og emission svarer til IE-direktivets definitioner, 

herunder om det er en overimplementering af IE-direktivet, at medtage ...”eller arealer der 

modtager husdyrgødning” i definitionen af emission. 

 

§ 1, nr. 12 til § 5a (krav til udbringningsteknikke r (s. 152 og 153)) 

I dag stilles der krav om udbringningsteknikker op til ammoniakfølsom natur, hvis der udbringes 

mere husdyrgødning på arealet end hidtil, og kun hvis kommunen konkret vurderer, at der er behov 

for teknikkrav for at undgå tilstandsændringer i naturen.  

 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at der kan være behov for teknikkrav ved den særlig følsomme 

kategori 1 natur. At videreføre kravet til kategori 2 natur er efter vores opfattelse en væsentlig 

stramning af de nugældende regler, og vi finder derfor, der ikke er behov for at udvide kravet til at 

gælde for andre naturtyper end lobeliesøer og højmoser inden for kategori 2 for at opfylde VVM-

direktivet.  

 

§ 1, nr. 12 til § 5c, stk. 1 (Anvendelse af gødning  - jorderosion (s. 155)) 

Det bør tilføjes i bestemmelsen, at der kun er en forpligtigelse til at udføre foranstaltninger mod 

jorderosion, når der konkret er konstateret et problem, som ikke kan henføres til unormale 

vejrforhold.  

 

§ 1, nr. 12 til § 5c, stk. 2 (Anvendelse af gødning  - jorderosion (s. 155)) 

Reglerne om at give tilsynsmyndigheden pligt til at meddele påbud om etablering af 

foranstaltninger, som i øvrigt nøje og udtømmende er beskrevet i en bekendtgørelse, virker ikke 

gennemtænkt. Der er ikke noget der tilsiger, at kommunerne har særlige spidskompetencer i 

forhold til jorderosion, som ikke kan håndteres på anden vis.  

 

Der bør fastsættes bagatelgrænser for, hvornår tilsynsmyndigheden forpligtes til at udstede påbud, 

ligesom der skal ses bort fra jorderosion i tilfælde af ekstreme nedbørshændelser, jf. 

bemærkningerne til lovforslagets afsnit 5.2.5.3 er nedbørshændelser af en intensitet, der optræder 

sjældnere end hver 20. år ikke normale vejrforhold. 

 

§ 1, nr. 12 til § 5c, stk. 2 (Anvendelse af gødning  - bioaske (s. 155)) 

Det fremgår af bemærkningerne, at det er hensigten på sigt, at inddrage bioaske i den kommende 

fosforregulering.  

 

Landbrug & Fødevarer er helt uforstående overfor, at bioaske skal være en del af den kommende 

husdyrlov, da det ikke relaterer sig til husdyrbrug eller nødvendigvis stammer fra husdyrgødning. 
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Vi finder tillige, at ideen går væsentlig længere end den politiske aftale. 

 

Det er derfor vores opfattelse, at bioaske skal fjernes fra hele lovforslaget, og såfremt det politisk 

vurderes, at bioaske skal reguleres anderledes end i dag, skal det ske i gødskningsloven. 

 

§ 1, nr. 12 til § 5h, stk. 7 (Afbrænding af gødning  (s. 160)) 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, at husdyrgødning, der forbrændes, skal betragtes som affald, 

men som biomasse. Bestemmelen om at, fosfor i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning kun 

kan fratrækkes i jordbrugsvirksomhedens forbrug af fosfor, hvis der afsættes til godkendte 

affaldsforbrændingsanlæg, er en del af et regelkompleks, som fastholder husdyrgødning som 

affald, hvis det anvendes som brændsel. Vi skal her pege på EU forordning nr. 592/2014 som 

omhandler fjerkrægødning, der anvendes som brændsel. Central er forordningens betragtning (3), 

hvorefter fjerkrægødning efter affaldsreglerne kan betragtes som et biprodukt. Denne betragtning 

kan umiddelbart overføres på alle gødningstyper. Landbrug & Fødevarer mener derfor, at ”affalds-

biprodukt betragtningen” kan udstrækkes til alle gødningstyper. Der vil i alle tilfælde blive stillet 

vilkår om emissioner og anvendelse af restprodukter fra forbrændingen, så hensynet til 

miljøbeskyttelsen vil ikke blive tilsidesat.  

 

Bestemmelsen i det nye kapitel 1 a § 5 h, stk. 7 i forslag til husdyrbrugslov bør derfor 

omformuleres, så der ved levering til f.eks. biomasseværker eller termisk forgasning vil være den 

samme mulighed for at fratrække fosfor i husdyrgødning som ved levering til 

affaldsforbrændingsanlæg. Det kræver ændring af anden lovgivning, men husdyrbrugsloven bør 

ikke være en hindring for anvendelse af husdyrgødning som brændsel, hvis anden lovgivning åbner 

op for muligheden. 

 

§ 1, nr. 14 til § 6, stk. 1 (Etablering af anlæg s. 163 nederst) 

Det anføres bl.a. nederst på s. 163, at renovering af et anlæg, som hidtil, anses for en etablering af 

et anlæg. Denne antagelse går igen flere steder i lovbemærkningerne. 

 

Landbrug & Fødevarer er uenig i denne tolkning af gældende regler, idet der i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 anføres, at begrebet renovering er identisk med 

godkendelsespligtige ændringer af staldanlægget.  

 

Landbrug & Fødevarer er af den forståelse, at renovering i almindelig ikke kan betragtes som en 

etablering. Der kan dog være tale om, at en ændring er så gennemgribende, at det medfører 

godkendelsespligt. 

 

Da der er tale om centrale begreber, hvor tolkningen kan indsnævre fleksibiliteten for et husdyrbrug 

skal Landbrug & Fødevarer anmode om en nærmere uddybning af den reelle betydning af dette -

herunder sammenhængen til direktiverne. 

 

§ 1, nr. 15 til § 6, stk. 2 (afstandskrav s. 165) 

Ministeren får efter bemyndigelsesbestemmelsen mulighed for at kunne fastsætte længere 

afstandskrav for husdyrbrug over en vis størrelse.  

 

Landbrug & Fødevarer finder at bemærkningerne ikke er begrundede, og at der er risiko for en 

unødvendig dobbeltregulering. Alle husdyrbrug over 100 m2 skal have en tilladelse eller 

godkendelse, hvor de nødvendige vilkår både i forhold til lugt, støj, ammoniak mv. fastsættes, 
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således at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener. Kommunen fører efterfølgende tilsyn 

med at vilkårene i tilladelse eller godkendelse overholdes.  

 

§ 1, nr. 20 til § 8 stk. 1, nr. 3 (bilag IV-arter) 

Landbrug & Fødevarer er ikke enig i, at søer under 100 m2 skal indgå i vurderingen i forbindelse 

med en miljøgodkendelse eller tilladelse af hensyn til bilag IV arter.  

 

Med henvisning til Kommissionens vejledning om habitatdirektivets artikel 12 fra februar 2007 vil 

der næppe kunne foreligge en ødelæggelse i habitatdirektivets artikel 12 og 13’s forstand i det 

omfang, der alene foreligger mere eller mindre diffuse påvirkninger af de pågældende arters 

levesteder – og det gælder særligt, hvor den pågældende forurening begrænses af andre regler, 

såsom IE-direktivet og nitratdirektivet. 

 

§ 1, nr. 21 til § 8, stk. 2 (Afstandskrav s. 168) 

For gyllebeholdere fastsættes der et generelt afstandskrav til åbne vandløb og visse søer svarende 

til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19 om gyllealarmer.  

 

For § 8, stk. 2 i den nye husdyrlov bør bestemmelsen ændres, så den på linje med kravet om 

gyllealarmer ikke gælder i de tilfælde, hvor vandområdet er beliggende højere end gyllebeholderen. 

Der henvises til undtagelsen for gyllealarmer i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

 

§ 1, nr. 31 (s. 174, 4. afsnit) 

Beskrivelsen svarer ikke til forslaget til lovtekst. 

 

§ 1, nr. 31 til stk. 4 (s. 177 2., 6. og 7. afsnit)  

Her sidestilles renovering med etablering. Dette imødegås, se ovenstående. 

 

§ 1, nr. 31 til stk. 4 (s. 177 4. afsnit) 

Landbrug & Fødevarer finder det dybt betænkeligt, at der lægges op til at fastholde væsentlige 

tolkninger fra Natur- og Miljøklagenævnet, der reelt modvirker et paradigmeskift mod en mere 

emissionsbaseret anlægsregulering.  

 

I tråd med den politiske aftale er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at en ny husdyrregulering 

skal rumme mulighed for ændringer og tilpasninger i produktionen, så længe der ikke sker en 

væsentlig merpåvirkning af miljøet.   

 

Landbrug & Fødevarer finder det derfor essentielt, at teksten justeres i overensstemmelse med den 

politiske aftale. 

 

§ 1, nr. 31 til stk. 4 (s. 178 2. afsnit) 

Beskrivelsen svarer ikke til forslaget til lovtekst. 

 

§ 1, nr. 31 til stk. 4 (s. 178 3. afsnit) 

Det anføres her, at vurderingen ved udvidelser og ændringer efter § 16 a, stk. 4 skal omfatte andet 

end selve udvidelsen eller ændringen. Det bestrides, idet det er vores opfattelse, at det alene er 

ændringen eller udvidelsen, der skal godkendes. BAT indebærer en proportionalitetsvurdering i 

forhold til eksisterende anlæg, hvilket bevirker, at der må ses på det ansøgte for sig. Den 

progressivitet, der ligger i de nationale BAT-krav i forhold til størrelse, skal derfor ikke inddrages i 

forbindelse med en udvidelse.   
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§ 1, nr. 31 til § 16b, stk. 1 (s. 178 7. afsnit) 

Beskrivelsen svarer ikke til forslaget til lovtekst. 

 

§ 1, nr. 32 til § 17 (s. 180 8. afsnit) 

Jf. kommentarer til § 1, nr. 31 finder Landbrug & Fødevarer det meget betænkeligt, at lovforslaget 

vil fastholde den praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet, at enhver ændring, der har betydning for 

forureningsforholdene, udløser krav om ny tilladelse eller godkendelse. Det bør kun være ved 

forøget forurening, at der er krav om ny tilladelse/godkendelse.  

 

§ 1, nr. 32 til § 17 (s. 181 1. afsnit) 

Landbrug & Fødevarer er enig i behovet for at fastsætte bagatelgrænser. 

 

§ 1, nr. 32 til § 17 (s. 181 4. afsnit) 

Landbrug & Fødevarer finder, det særdeles fornuftigt, at ministeren bemyndiges til at fastlægge 

bagatelgrænser for visse ekstensive produktionsformer (eksempelvis ammekvæg) ved at give 

mulighed for, at tilladelsesgrænsen bliver højere end 100 m2.  

 

§ 1, nr. 33 (s. 183 4. afsnit) 

Vurderingskravene i den gældende lovs §§ 19-23 foreslås ophævet, og det anføres, at ministeren 

med hjemmel i lovens nye § 34, stk. 1 og 4 og § 34a i fornødent omfang fastsætter regler om 

kommunalbestyrelsens vurdering i forbindelse med godkendelser og tilladelser. Det skal i den 

forbindelse påpeges, at hvis der her gennemføres en videreførelse af indholdet i den gældende 

lovs § 22, skal der ske en justering af indholdet, så den erhvervsmæssige nødvendighed ændres 

fra at ses i forhold til ejendommen til at ses i forhold til bedriften, så der bliver overensstemmelse 

med forslaget til ændring af planlovens landzonebestemmelser.  

 

§ 1, nr. 34 Til § 27 (s. 185 1. og 2. afsnit) 

I første afsnit omtales fleksibilitet, der kan opnås på afgørelsestidspunktet, mens der i afsnit 2 

omtales mulig efterfølgende fleksibilitet, eventuelt efter anmeldelse. Det ønskes indføjet i teksten, at 

denne efterfølgende fleksibilitet ikke alene angår virkemidler og teknologi, som anført i afsnittet, 

men også staldanlæg og dyretyper. 

 

Det bør endvidere anføres, at det er tanken at indføre en mere udbredt anvendelse af 

emissionsbaseret eller udledningsbaseret regulering, så et husdyrbrug i højere grad kan øge eller 

omlægge produktionen uden nye godkendelser.  

 

§ 1, nr. 34 Til § 27 (s. 186 1.afsnit) 

Sidste punktum er meget problematisk, og teksten bør slettes. Der er ikke tvivl om, at loven 

indeholder hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår, jf. § 27, mens det ikke fremgår 

af loven, at det kun kan ske, hvis det allerede er indeholdt i ansøgningen. Ifølge klagenævnets 

praksis vil nævnet ikke behandle klager over vilkår, der alene er fastsat for at fastholde indholdet i 

en ansøgning. ”I så fald har ansøger jo fået, hvad ansøger har anmodet om.” Realiteten vil ofte 

være, at det er efter krav fra kommunalbestyrelsen, at der er sket en tilpasning af projektet for at 

undgå en kraftig forlængelse af sagsforløbet med klage over et samlet afslag. I en sådan situation 

er ansøger berettiget til at fastholde sit projekt, og kommunalbestyrelsen er forpligtet til at meddele 

en tilladelse eller godkendelse, hvis det kan ske på vilkår. Kommunalbestyrelsen kan således ikke 

meddele et afslag på en ansøgning, hvis det er muligt at imødekomme ansøgningen ved 

fastsættelse af vilkår. Hvis der ikke er reelle muligheder for vilkår, må kommunalbestyrelsen 

meddele afslag, men først i den situation. 
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§ 1, nr. 34 Til § 27, stk. 2 (s. 186 8.afsnit) 

Der omtales, at emission fra fast gødning opgøres ved at multiplicere lagerets pladsareal med 

ammoniakemissionsfaktoren for fast gødning af den pågældende dyretype. Landbrug & Fødevarer 

skal påpege, at der er en række udfordringer med denne beregningsmetode, som ikke er afklarede. 

 

Landbrug & Fødevarer har ikke set de endelige rapporter, og dermed de forudsætninger der ligger 

bag dette forslag, men kan allerede nu forudse en lang række praktiske udfordringer. 

 

I stedet for den meget detaljerede beskrivelse af modellen for beregningen af lageremissionen bør 

bemærkningerne være åbne for andre måder, at fastlægge emissionen på. 

 

§ 1, nr. 36 til § 34, stk. 1 (s. 189 1.afsnit) 

Ministerens bemyndigelse til at fastsætte særlige krav er formuleret meget bredt og bør 

tydeliggøres yderligere i bemærkningerne.  

 

§ 1, nr. 36 til § 34, stk. 1 (s. 190 3.afsnit) 

For at undgå overimplementering af VVM-direktivet bør det fremgå tydeligt, at miljø- og 

fødevareministeren kun bemyndiges til at fastsætte de nødvendige regler for at opfylde 

internationale forpligtigelser. 

 

§ 1, nr. 36 til § 34, stk. 1 (s. 190 6.afsnit.- kum ulation) 

Det beskrives, at det er hensigten, at der ved udvidelse eller ændring af et husdyrbrug vil skulle 

vurderes kumulation også i forhold til landskabspåvirkning og merdeposition af ammoniak til 

kategori 3-natur.  

 

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at der er tale om en væsentlig skærpelse i forhold til i 

dag, idet kumulation udelukkende beregnes i forhold til kategori 1 natur. Derfor skal denne tekst 

slettes. 

 

§ 1, nr. 36 til § 34, stk. 1 (s. 192 2. afsnit) 

Der bør redegøres nærmere for, hvilke afslagsmuligheder i direktiverne der henvises til i omtalen af 

beskyttelsesniveauer for lugt og ammoniak. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at en 

væsentlig del af den danske regulering er baseret på danske særregler. 

 

§ 1, nr. 36 til § 34, stk. 1 (s. 192 4.afsnit) 

I forbindelse med omtalen af BAT bør det tilføjes, at fastlæggelse af BAT-niveauet i en specifik sag 

bør kunne ske ved en konkret vurdering.  

 

Endvidere henledes opmærksomheden på, at klagenævnet har en praksis med en bagatelgrænse 

på 100 kg N pr. år, som bør opretholdes. 

 

§ 1, nr. 37 til § 34, stk. 4 (s. 197 5.afsnit.,lugt ) 

Landbrug & Fødevarer er positive over, at Miljø- og Fødevareministeriet vil udrede, om der i 

beregningsgrundlaget for lugtemission fortsat er behov for at vurdere og videreføre den såkaldte 

FMK-beregningsmodel for lugt. Det vi være med til at undgå den dobbeltadministration, der er i 

dag.  

 

I dag beregnes genegrænser for lugt både efter lugtvejledningen fra 2007 og efter den vejledende 

FMK metode fra før 2007. Der skal undgås unødig dobbeltregulering efter to forskellige modeller. 
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Landbrug & Fødevarer bidrager gerne til det påtænkte udredningsarbejde. 

 

§ 1, nr. 38 til § 34, stk. 5 (s. 198) 

Med forslaget til den nye § 34, stk. 5 bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om datagrundlag 

og faktorer for beregning og vurdering af emissioner og øvrige miljøpåvirkninger. 

 

Transparens og gennemsigtighed i modeller og beregninger er efter Landbrug & Fødevarers 

opfattelse særdeles vigtigt. I forhold til stipladsmodellen er det derfor helt centralt, at det fremgår af 

bemærkningerne, at det er hensigten, at der fastlægges klare rammer for kvalitetssikring og 

dokumentation for, hvordan data er fremskaffet og brugt i den efterfølgende beregningsmodel 

(stipladsmodellen). 

 

Det bør også fremgå, at eventuelle krav, som følger af IE-direktivet i forbindelse med BREF-

arbejdet inddrages, så dobbeltregulering og dobbeltdokumentation undgås. 

 

Endelig bør det fremgå, at anden dokumentation end stipladsmodellen kan anvendes til at vurdere 

emissionerne. Det kan eksempelvis være med baggrund i målinger eller med baggrund i særlige 

produktionsforhold.  

 

§ 1, nr. 39 til § 34a (s. 199) 

Med denne bestemmelse bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om bl.a. krav til teknologi. I 

følge IE-direktivets bestemmelse om BAT er der mulighed for at stille krav til emissionsniveauer, 

men ikke bestemte teknologier. Der bør derfor i bemærkningerne nærmere redegøres for hvilke 

krav til teknologier, der kan stilles, samt hvordan bemyndigelsen skal ses i sammenhæng med IE-

direktivets bestemmelser om BAT.   

 

§ 1, nr. 44 til § 39, stk. 1 (s. 202 4.- 9. afsnit)  

Det bemærkes, at med den foreslåede ændring af § 39 vil påbuds- og forbudsbestemmelsen for de 

husdyrbrug, der ligger på niveauet for § 10 tilladelser, flytte fra § 42 til § 39, når disse husdyrbrug 

får en tilladelse i medfør af den foreslåede § 16 b. Konsekvenserne for disse brug bør beskrives i 

bemærkningerne. 

 

§ 1, nr. 48 til § 41, stk. 1 (s. 203) 

Det anføres i sidste punktum, at godkendelser i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven fortsat skal 

revurderes med mellemrum. Det er korrekt i forhold til forslaget til lovtekst, og det er fagligt korrekt i 

forhold til den del af disse husdyrbrug, der er omfattet af beskrivelsen i forslagets § 16 a, stk. 2, 

men for øvrige husdyrbrug bør der ikke opretholdes et krav om revurdering, medmindre der består 

en totaldepositions-situation.    

 

§ 1, nr. 50 til § 41, stk. 3 (s. 204 4. afsnit.) 

Det foreslås i udkastet, at fastholde krav om revurdering af de husdyrbrug, der i dag har en § 11, § 

12 eller § 33 godkendelse af hensyn til den implementering af habitatdirektivet (den såkaldte L 12 

lovændring).  

 

Landbrug & Fødevarer mener som udgangspunkt at totaldepositionskrav ved revurdering bør 

afskaffes, jf overordnede bemærkninger. 

 

Det skal understreges, at der er tale om en overimplementering, da kravet går videre end 

direktivets krav efter artikel 6, stk. 3, der gælder for planer og projekter. Dernæst er det helt 

uforståeligt og urimeligt, at disse husdyrbrug fortsat skal være omfattet af revurderingspligten af 
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hensyn til totaldepositionskravet. Det skal i givet fald kun gælde for den førstkommende 

revurdering, hvor det først skal konstateres- om der foreligger en totaldepositions-situation. Hvis 

ikke dette er tilfældet, skal revurderingssagen afbrydes. Hvis der foreligger en totaldepositions-

situation, er det alene denne, der skal håndteres i revurderingssagen. 

 

§ 1, nr. 50 til § 41, stk. 3 (s. 204 6.-8. afsnit.)  

Landbrug & Fødevarer er ikke enig i, som det fremgår af bemærkningerne, at der i praksis er tale 

om en misforståelse af reglerne, som de gælder i dag.  

 

I sidste punktum i 8. afsnit omtales gældende BAT-ammoniakreduktionskrav. Landbrug & 

Fødevarer er uenige i formuleringen, da der alene skal gælde vejledende BAT-krav, eller udtrykt på 

en anden måde; der skal være en konkret vurderingsmulighed. Denne indsigelse gælder også for 

flere af de følgende afsnit. 

 

§ 1, nr. 52 til § 43 a (s. 206 2. afsnit.) 

Det anføres, at et husdyrbrug, der skal revurderes, skal revurderes efter den foreslåede 

stipladsmodel. Herved sker der reelt en ”oversættelse” til emissioner via stipladsmodellen. 

Landbrug & Fødevarer er enige i, at der ikke skal meddeles en ny godkendelse, da forholdet til 

omgivelserne ikke skal nyvurderes, herunder skal der ikke foretages habitatvurdering. Omfanget af 

produktionsarealer vil blive fastlagt, og så vidt det forstås, vil emissionen blive vurderet på det 

grundlag. Det vil vel sige, at revurderingssagen vurderes, som om staldene udnyttes maksimalt i 

forhold til dyrevelfærdsreglerne, selv om det ikke altid vil være tilfældet. Det skal revurderingssagen 

tage højde for, så eventuelle påbud ikke bliver mere restriktive, end den lovlige udnyttelse giver 

grundlag for. I forbindelse med revurderingssagen bør husdyrbruget tildeles den fleksibilitet, som 

nye godkendelser giver adgang til. 

 

§ 1, nr. 52 til § 43 a (s. 206 4. afsnit.) 

Her skal stk. 2 og stk. 3 ændres til stk. 3 og stk. 4 

 

§ 1, nr. 52 til § 43 a (s. 206 5. afsnit.) 

Her skal det indledende stk. 2 ændres til stk. 3 

 

§ 1, nr. 52 til § 43 a (s. 206 6. afsnit.) 

Her skal det indledende stk. 3 ændres til stk. 4 

 

§ 1, nr. 66 til § 59 a (s. 214 2.og 4. afsnit.) 

Det anføres, at overholdelse af fristen for ibrugtagning vurderes i forhold til byggesagens afslutning. 

Det ønskes ændret til, at det vurderes i forhold til byggeriets afslutning, da en mangelfuld 

papirhåndtering ikke må kunne få den konsekvens, at en godkendelse ikke anses for udnyttet inden 

for fristen. Alternativt må der kunne dispenseres fra overskridelse af fristen, hvis der foreligger 

undskyldelige årsager, eller det kan konstateres, at byggeriet er gennemført inden for fristen. 

Der bør indføres en overgangsbestemmelse, så ibrugtagningsbestemmelsen også får virkning for 

de afgørelser, der har en udnyttelsesfrist, der ikke er udløbet på tidspunktet for den nye 

bestemmelses ikrafttræden. Se også vores kommentarer til § 1, nr. 66, side 215, 4. afsnit.    

 

§ 1, nr. 66 til § 59 a (s. 214 3. afsnit.) 

Det anføres her, at udnyttelsesfristen regnes fra afgørelsens meddelelse, og i fald afgørelsen 

påklages, da fra tidspunktet for meddelelse af klagenævnets afgørelse. Der foreligger imidlertid 

også situationer, hvor en godkendelse eller tilladelse er påklaget, men hvor klagenævnet afviser 
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klagen, eller hvor klager trækker klagen tilbage. Det ønskes anført, at udnyttelsesfristen i disse 

tilfælde gælder fra tidspunktet, hvor det meddeles, at klagen afvises eller at klagen trækkes tilbage. 

 

§ 1, nr. 66 til § 59 a (s. 214 5. afsnit.) 

Fristen på 3 år ønske hævet til 5 år, så der bliver overensstemmelse med forslaget til ændring af 

planloven. 

 

§ 1, nr. 66 til § 59 a (s. 215 4. afsnit.) 

Det bør eksplicit anføres, at de nye kontinuitetsbrudsregler også får virkning for alle andre lovligt 

bestående husdyrbrug, også dem, der ikke er omfattet af afgørelser efter lovens §§ 10 – 12 og 

miljøbeskyttelseslovens § 33. Når en regel lempes, er det helt almindeligt, at den også får virkning 

for andre sammenlignelige forhold. Det følger af den almindelige lighedsgrundsætning. 

 

§ 1, nr. 67 til § 60 (s. 215 5. afsnit.) 

Første punktum i afsnittet er en ufuldstændig sætning.  

 

§ 1, nr. 75 til § 81, stk. 3 (s. 221 4. afsnit.) 

Det anføres her, at hvis der er mindre end 20 meter mellem den eksisterende og den nye 

bebyggelse, vil der som altovervejende hovedregel være tale om byggeri i tilknytning til de hidtidige 

bebyggelsesarealer. Denne formulering er for snæver og bygger muligvis på en misforståelse. 

Beskrivelsen ”i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer” stammer fra landzonereglerne i 

planloven. Her har de 20 meter været retningsgivende for afstand til nye boliger, men ikke for andre 

bygningstyper som eksempelvis driftsbygninger, hvor også bebyggelse med større afstand har 

været anset for ”i tilknytning til”. Det bør fremgå af teksten, at større afstande end 20 meter normalt 

også vil opfylde kravet om ”i tilknytning til”, hvis bygningerne ligger i normal forbindelse med 

hinanden. Jo større bygninger, jo større afstand vil fremtræde naturligt. 

 

Det anføres videre i teksten, at ministeren vil kunne fastsætte nærmere kriterier for vurderingen af 

landskabspåvirkning. Det bestrides ikke, men det ses ikke at være relevant i denne sammenhæng. 

Her skal alene tages stilling til, om den nye bebyggelse sker i tilknytning til ejendommens hidtidige 

bebyggelsesarealer.   

 

§ 1, nr. 78 til § 91, stk. 1 nr. 1 (s. 222 3. afsni t.) 

Indholdet i den anførte tekst er problematisk, da straffebestemmelsen er problematisk, idet loven i 

øvrigt for en del husdyrbrug ikke indeholder krav om forudgående tilladelse eller godkendelse, se 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til nr. 81 og § 5, stk. 12. 

 

§ 1, nr. 81 til § 103, stk. 1(s. 224 4. afsnit.) 

Den foreslåede nye bestemmelse i § 103, stk. 1 indebærer, at ændringer og udvidelser af 

husdyrbrug, der ikke er omfattet af afgørelser i medfør af §§ 10-12, vil blive omfattet af krav om 

godkendelse eller tilladelse efter de nye § 16 a, stk. 1 eller 2 eller § 16 b, stk. 1. Der er ikke tvivl om, 

at det må være meningen, men det synes ikke at følge af de foreslåede lovbestemmelser.  

 

§ 103, stk. 1 bestemmer, at lovens regler om godkendelse eller tilladelse får virkning for disse 

husdyrbrug fra det tidspunkt, hvor de foretager ændringer eller udvidelser. Det vil betyde, at for 

disse bestående husdyrbrug gælder § 16 a, stk. 1 og 2 og § 16 b, stk. 1. Problemet er, at disse 

bestemmelser kun gælder for etablering, og de stiller derfor ikke krav til udvidelse eller ændring.  

Selv om man supplerede § 103, stk. 1 med § 16 a, stk. 3 og 4 og § 16 b, stk. 2, ville det ikke løse 

problemet, da disse bestemmelser kun gælder for husdyrbrug, der i forvejen har en afgørelse i 

medfør af § 16 a eller § 16 b - og det har de her omhandlede husdyrbrug ikke. 
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§ 1, nr. 81 til § 103, stk. 1(s. 225 1. afsnit.) 

I første punktum anføres, at hvis kommunen vurderer, at et husdyrbrug er omfattet af § 103, stk. 1, 

vil kommunen skulle vurdere det ansøgte og de evt. allerede godkendte dele samlet. Det synes 

ikke at fremgå af den foreslåede lovtekst, jf. ovenstående bemærkninger. Det er i øvrigt heller ikke 

rimeligt, at fordi godkendelsesordningen omlægges skal alle bestående lovlige husdyrbrug 

godkendes eller tillades forfra. Som ordningen er i dag, vil skift fra § 10 til § 11 og skift fra § 11 til § 

12 medføre krav om en ny samlet godkendelse, men udvidelse eller ændring inden for den enkelte 

klasse kræver kun tilladelse eller godkendelse af ændringen eller udvidelsen. Det bør også gælde 

ved skift til den nye ordning, dog under iagttagelse af den nye klassedeling, således at § 12 svarer 

til § 16 a og §§ 10 og 11 svarer til § 16 b. På grund af overgangen til den nye emissionsbaserede 

regulering bør der ske en konvertering af det bestående husdyrbrug, men i øvrigt må sagen 

behandles som et tillæg til en tilladelse eller godkendelse. 

 

§ 1, nr. 81 til § 103, stk. 1(s. 225 5. afsnit.) 

Her omtales krav om revurdering. Se vores tidligere bemærkninger herom. 

 

§ 5, stk. 1 (s. 230 5. afsnit.) 

Bestemmelsen i stk. 1 medtages for at undgå tvivl om, at afgørelser om husdyrbrug i medfør af 

husdyrbrugloven bevarer deres gyldighed indtil der træffes en ny afgørelse efter de nye 

bestemmelser. En modsætningsslutning medfører, at de afgørelser, der udgør retsgrundlaget for 

alle de husdyrbrug, hvis retsgrundlag er fra før 1. januar 2007, falder bort. Dette må være en 

misforståelse og bemærkningerne bør justeres, så der ikke opstår tvivl. 

 

§ 5, stk. 12 (s. 234 3. - 5. afsnit.) 

Der henvises her til ovenstående bemærkninger til s. 224, 4. afsnit og s. 225, 1. afsnit analogt. 

 

§ 5, stk. 12 (s. 234 7. afsnit.) 

Det anføres i sidste punktum, at en ansøgning om udvidelse eller ændring af et allerede tilladt eller 

godkendt husdyrbrug efter den gældende lovs §§ 10-12 ikke vil kunne vurderes og godkendes eller 

tillades i forhold til en gældende tilladelse eller godkendelse. Landbrug & Fødevarer antager, at der 

er tale om en fejl, idet der bør kunne foretages en konvertering af den bestående afgørelse til den 

nye regulering, hvorefter der kan meddeles et tillæg til den. 

 

§ 5, stk. 12 (s. 235 3. afsnit.) 

Det anføres, at hvis et husdyrbrug omfattes af § 5, stk. 12, skal kommunen behandle en ansøgning 

om ændring eller udvidelse af et husdyrbrug som en etablering. Det fremgår bestemt ikke af 

lovteksten, der helt præcist bruger betegnelsen ”etablering”, der klart adskiller sig fra ændring og 

udvidelse.  

 

§ 5, stk. 12 (s. 235 4. afsnit.) 

Det anføres, at det ikke er muligt at foretage en konvertering af en meddelt tilladelse eller 

godkendelse. Det bestrides på det kraftigste. For ethvert lovligt husdyrbrug kan det fastlægges 

hvilke produktionsarealer, der er lovlige, hvilke staldteknologier, der er tale om, og hvilke 

teknologier der i øvrigt er krav om. På det grundlag kan det lovlige husdyrbrug beskrives i det nye 

system.   

 

§ 5, stk. 12 (s. 235 5. afsnit.) 

Her beskrives krav om samlet godkendelse, og at godkendelse må afslås, hvis det nye 

beskyttelsesniveau ikke kan overholdes. Der henvises til ovenstående bemærkninger om, at der i 
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en række tilfælde alene skal være tale om tillægsafgørelser (hvor der ikke sker skift af 

husdyrbrugskategori). I disse tilfælde skal der ikke kunne meddeles afslag, hvis der ikke er nogen 

meremission og BAT-kravene overholdes. 

 

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for uddybning af vores kommentarer. 
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