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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

mst@mst.dk 

cc: amads@mst.dk  

Høring over udkast til ændring af husdyrgodkendelse sbekendtgørelsen  

(j.nr. MST-12411-00365) 

 

Landbrug & Fødevarer afgiver hermed kommentarer til udkast til ændring af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Udkastet vedrører en række ændringer, der er relateret til de 

foreslåede ændringer af husdyrbrugsloven. Dette høringssvar skal derfor også ses i sammenhæng 

med vores høringssvar på udkast til forslag om ny husdyrregulering fra 24. oktober 2016. 

 

Denne høring vedrører specifikt de dele af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der omhandler 

areal-relaterede betingelser ved anmeldelser samt vilkår for udbringningsarealerne for 

husdyrgødning i tilladelser og godkendelser af husdyrbrug.  

 

Der er således kommenteret på de dele af bekendtgørelsen, der har relation til arealvilkårene, og 

enkelte andre ændringer. Der tages endvidere forbehold for yderligere kommentarer, der måtte 

blive relevante i forbindelse med den fortsatte behandling og diskussion af det samlede forslag til 

ny husdyrregulering.   

 

Overordnede kommentarer 

Generelt om overgang til ny husdyrregulering 

Landbrug & Fødevarer finder det fortsat meget positivt, at der med ny husdyrregulering vil ske en 

adskillelse af reguleringen af husdyranlæg og de arealer, som husdyrgødningen udspredes på. 

Dette udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ses som et vigtigt skridt på vejen 

mod denne nye husdyrregulering.  

    

Stabile rammebetingelser og investeringssikkerhed er meget vigtige parametre for fødevare- og 

landbrugserhvervene. Det er derfor vigtigt med en klar og transparent overgang til ny regulering. 

 

Overgangsordninger for verserende sager 

Landbrug & Fødevarer finder det derfor fornuftigt, at udkastet foreslår at ophøre med fastsættelse 

af arealvilkår i miljøgodkendelser og –tilladelser til husdyrbrug efter 1. marts 2017.  Både for 

landmændenes og kommunernes skyld er der ikke nogen grund til at spilde tid og ressourcer på 

opgaver, der alligevel vil være fuldstændig overflødige når den nye generelle arealregulering træder 

i kraft ved starten af den nye plan-periode 1. august 2017.  

 

Landbrug & Fødevarer ser derfor gerne en fuldstændig overgang til behandling efter de nye regler 

fra 1. marts 2017, og ikke den delvise indfasning, som udkastets omskrivning af den gældende 

bekendtgørelses § 56 beskriver for igangværende sager.  
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Anmeldeordninger vedrørende dyrevelfærdskrav 

I udkastets § 28 foreslås det at slette den gældende anmeldeordning vedrørende løsdrift i 

farestalde. Landbrug & Fødevarer er fuldstændig uforstående overfor forslaget om at slette denne 

dyrevelfærdsbaserede anmeldeordning. Ændringen har ingen sammenhæng med ændringerne i 

areal-reguleringen, og der er i høringsbrevet ingen beskrivelse af årsagen til forslaget om at 

afskaffe denne anmeldeordning. Tværtimod ønsker Landbrug & Fødevarer oprettelse af en 

tilsvarende anmeldeordning for løsgående søer i løbestalden. 

  

Implementering af anlægsreguleringen 

Med henvisning til høringsbrevet til dette udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

er Landbrug & Fødevarer nødt til endnu engang kraftigt at understrege, at stipladsmodellen ikke i 

sig selv er emissionsorienteret. Landbrug & Fødevarer er dybt uenige i Miljøstyrelsens fortsatte 

beskrivelse af den nye anlægsregulering som værende identisk med stipladsmodellen. 

Stipladsmodellen er en beregningsmetode til at estimere emissionerne fra husdyrbrug – ikke selve 

reguleringen.  

 

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

at fleksibiliteten i miljøgodkendelser og –tilladelser bliver større, end hvad der ligger i 

stipladsmodellen alene. Den større fleksibilitet og rummelighed er en forudsætning for en 

miljøregulering af landbruget, der minder om miljøreguleringen af øvrige erhverv. Landbrug & 

Fødevarer finder det derfor bekymrende, at stipladsmodellen fortsat omtales som selve 

reguleringsmodellen – og ikke som den beregningsmetode den reelt er.  

 

Specifikke kommentarer 

Ad den gældende bekendtgørelses § 30, stk. 6 (udkastets § 28) 

I udkastet foreslås det at slette den gældende bekendtgørelses § 30, stk. 6. Landbrug & Fødevarer 

er uforstående overfor, at denne mulighed for at anmelde ændringer eller udvidelser af staldanlæg 

fratages landmænd, der har opnået tilsagn om tilskud til etablering af løsdrift i farestalden. Dette 

kunne for eksempel være relevant for landmænd, der ønsker at lave mindre justeringer i deres 

projekt, i forhold til den miljøgodkendelse, som tilsagnet er givet på.   

 

Ad den gældende bekendtgørelses § 30 (udkastets § 28) 

Landbrug & Fødevarer foreslår indsat et nyt stk. 7, hvor der sikres mulighed for at anmelde 

tilbygninger til løbestalde til løsgående søer ved uændret antal stipladser, svarende til 

anmeldeordningen for løsdrift i farestalde i stk. 6. Begrundelsen er, at det per 28. januar 2014 er 

lovbestemt, at søer skal være løsgående i løbestalden som følge af lov om ændring af lov om 

indendørs hold af drægtige søer og gylte. Da denne lov er trådt i kraft efter 10. april 2011, er disse 

ændringer ikke omfattet af den gældende bekendtgørelses § 30 stk. 2.   

   

Ad udkastets § 31, stk. 4, nr. 3 

Det andet punktum i dette nr. omhandler særlige betingelser, der skal være opfyldt i oplande med 

stigende dyretryk. I udkastet til ny husdyrregulering er det beskrevet, hvorledes den nye generelle 

areal-regulering vil tage højde for et eventuelt stigende husdyrtryk i et opland ved at regulere 

antallet af efterafgrøder. Da denne sætning således omhandler areal-regulering, der er taget hånd 

om, mener Landbrug & Fødevarer, at den bør slettes. Derudover henviser sætningen til den 

gældende bekendtgørelses bilag 4, der i udkastet er slettet.  

 

Ad udkastets § 53 med flere 

Flere steder i teksten henvises til bekendtgørelse nr. 1541 af 10. december 2015. Den gældende 

version af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er nr. 44 af 11. januar 2016 
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Ad den gældende bekendtgørelses § 56 

Denne paragraf er nummeret 53. Da der samtidig er indsat en ny § 53 ovenfor, er der i udkastet to 

§ 53. Det antages at den gældende bekendtgørelses § 56 skal nummereres § 54 i udkastet, og at 

nummereringen af den gældende § 57 og § 58 ligeledes forskubbes.  

 

Ad den gældende bekendtgørelses § 56 

I denne paragraf beskrives en afvigelse fra normal retspraksis om, at sager skal afgøres efter de 

regler der gælder, på det tidspunkt hvor afgørelsen falder. Landbrug & Fødevarer mener, at alle 

afgørelser fra den 1. marts 2017 bør ske på baggrund af de nye regler, hvor kommunerne ikke 

længere skal fastsætte konkrete vilkår vedrørende arealerne i tilladelser og godkendelser. Det 

foreslås derfor at udtage stk. 1, 3 og 7 af bestemmelsen, da alle verserende sager, der ikke skal 

bortfalde efter stk. 2 og 6, således vil blive færdigbehandlede efter de nye regler.  

 

Hvis det besluttes at afvige fra normal retspraksis, finder Landbrug & Fødevarer sekundært, at der 

bør ske en uddybning af udkastets beskrivelse af hvilke dele af den gældende bekendtgørelse, der 

ikke skal inddrages i afgørelser efter 1. marts 2017. I slutningen af stk. 1 bør der således, ud over 

henvisningen til stk. 2 og 3, også henvises til stk. 6 og 7. Derudover bør beskrivelserne i stk. 3 og 7 

af, hvad der skal ses bort fra, rettes til. I stk. 3 skal første ”stk. 7” ændres til ”nr. 7”. I stk. 3 og stk. 7, 

hvor der henvises til § 33, bør også stk. 5 og 6 medtages, da disse udgår i henhold til udkastet. 

Jævnfør Landbrug & Fødevarers forslag ovenfor bør ændringen i § 33, stk. 4 nr. 3 også nævnes.  

 

Ad bilag 2 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at der i pkt. 28 udtages sætningen: ”samt oplysninger om hvordan 

et eventuelt fosforoverskud nedbringes”. Beregning af fosforoverskuddet kan kun ske under 

inddragelse af arealerne, og bør således ophøre, når areal-reguleringen overgår til generelle regler.  

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Ida ML Drejer Storm 
Seniorkonsulent 
 
D +45 3339 4228 
E ims@lf.dk 


