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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning og ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen), MST-12411-

00322) 

 

Miljøstyrelsen har den 15. juni  2016 udsendt  høringsudkast vedrørende ovennævnte 

bekendtgørelse.  

 

Hovedsigtet med den aktuelle høring er, ifølge høringsbrevet, at indarbejde 

pelsdyrbekendtgørelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dansk Pelsdyravlerforening har afgivet 

et høringssvar  på bekendtgørelsesudkastet, som Landbrug & Fødevarer (L&F) er bekendt med. 

L&F tilslutter sig kommentarerne i høringssvaret fra Dansk Pelsdyravlerforening. 

 

L&F  hilser det velkomment, at man, hvor det er relevant, sammenskriver reguleringen, og dermed 

reducerer mængden af regelsæt.  Det skaber  større ensartethed og overskuelighed i reguleringen. 

 

Men L&F er helt uforstående over for den række af yderligere ændringer, som  foreslås i udkastet, 

og som ikke har nogen sammenhæng med indarbejdelsen af pelsdyrbekendtgørelsen.  

 

Udkastet til bekendtgørelse indeholder blandt andet et punkt 4 ”Forskellige mindre justeringer” (s. 9 

i notat til udkastet). L&F mener ikke, at der er tale om mindre justeringer, men at der tværtimod er 

tale om en række ændringer af centrale generelle bestemmelser vedrørende lukkeperioder og 

udbringningsteknik for husdyrgødning.  Det er ændringer, der bl.a. med nye datobestemte 

dyrkningskrav både komplicerer regelsættet og forringer erhvervets rammevilkår, og som hverken 

er nærmere begrundet eller konsekvensvurderet. L&F ønsker helt overordnet, at reguleringen 

bevæger sig væk fra datobestemte dyrkningskrav og detailregulering til en regulering, der i højere 

grad baseres på godt landmandsskab.  Samtidig er der tale om ændringer, som har direkte link til 

kravene om krydsoverensstemmelse.  

 

L&F’s utilfredshed med høringsudkastet skal også ses i lyset af, at L&F adskillige gange tidligere 

har peget på uhensigtsmæssigheder og en række konkrete bestemmelser i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen, som Miljøstyrelsen har valgt ikke at ændre. Der er tale om krav, 

som bør ændres  for at få enklere regler og en mere direktivnær implementering af nitratdirektivet i 

Danmark, jf. blandt andet vores høringssvar vedrørende MST-12411-00197 af 28. maj 2014 og 

høringssvar vedr.  MST-12412-00073 af 20. oktober 2015.  

 

L&F finder kompliceringen af regelsættet i direkte modstrid med regeringens intentioner om 

regelforenkling. Fastholder Miljøstyrelsen ændringerne skal vi anmode om et møde, hvor 

ændringerne nærmere begrundes, herunder hvorfor L&Fs tidligere forslag ikke er medtaget.   

 



Side 2 af 4 

 

 

Kommentarer til de foreslåede ændringer  

    

Ad § 3, nr. 37 

Bundfald er pr. definition sedimenterede partikler. På kvægsiden er der efterhånden større og 

større interesse i at genbruge sand, hvilket sker ved at sand frasepareres gyllen eller bundfaldet og 

efterfølgende vaskes og genbruges. Der foreslås derfor følgende definition: 

37) Bundfald: Organisk materiale sedimenteret i gødningskanaler, opsamlings- og 

opbevaringsanlæg som ikke er mulig at røre op. Sand frasepareret bundfaldet er ikke at 

betragte som bundfald. 

 

Ad § 5, stk. 1  

De særlige afstandskrav for hold af mink, ildere og fritter påstås udtaget, da disse dyrehold med de 

nye lugtgeneregler for disse bør ligestilles med de andre husdyrarter. Der henvises i øvrigt  til 

høringsvar fra Dansk Pelsdyravlerforening. 

 

Ad § 6, stk. 1, nr. 1 og 2 

Det er godt at få begreberne i husdyrgodkendelsesloven og bekendtgørelsen harmoniseret. Det bør 

dog gøres tydeligt, at der med vandforsyningsanlæg menes den egentlige brønd eller boring, da det 

ikke kan være meningen, at der skal overholdes en bestemt afstand til andre dele af et 

vandforsyningsanlæg. 

 

Ad § 6, stk. 1, nr. 7 

Den undtagelse, der henvises til i § 51, stk. 2, synes overflødig. Det anførte afstandskrav gælder 

ved etablering, udvidelse og ændring, og undtagelsesbestemmelsen i § 51, stk. 2 giver alene 

tilladelse til en placering samme sted. Det er § 6, stk. 1, nr. 7 i sig selv ikke til hinder for. 

 

Ad § 17, stk. 2 

Den foreslåede tilføjelse anerkendes. Det bemærkes teknisk, at ”eller” efter ”uge 33-35” bør 

erstattes af ”,”.   

 

Ad § 29, stk. 3 

Med den seneste ændring af plantedækkebekendtgørelsen (bek. 1056/2016) er der åbnet op for, at 

jb 7-9 jorde kan jordbehandles allerede fra 1/10, når der året efter skal etableres en vårafgrøde. 

Dermed kan husdyrgødning udbringes på disse jorde fra 1/10, fordi nedbringningskravet for 

husdyrgødning  kan opfyldes. 

 

Men med den foreslåede § 29, stk. 3, indføres der en ny datobestemt dyrkningsrestriktion, som 

reelt er et forbud mod  udkørsel af  fast  husdyrgødning  fra høst til 20/10 på lerjord  (jb 7-9)  på 

arealer, hvor der året efter etableres en vårafgrøde.  For de øvrige jordtyper vil der stadig være en 

de facto lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning forud for vårsæd frem til 1/11 på grund 

af plantedækkebekendtgørelsens forbud mod jordbearbejdning frem til 1/11 (for sandjord  jb 1-4 

frem til 1/2).  

 

Generelt ønsker L&F, at den meget detaljeorienterede regulering, og hvad det indebærer af mange 

datokrav mv., bør erstattes af godt landmandskab. Dvs. at der i stedet for kalenderfrister m.v. sigtes 

mod, at landmanden efterlever formålet med reglerne efter mere simple principper, som kan godt-

gøres f.eks. via egenkontrol. Dette bør være muligt, da der langt hen af vejen er et sammenfald 

mellem landmandens økonomiske interesser og intentionerne og principperne bag godt landmand-

skab.  L&F ønsker derfor at bevæge sig i en helt anden retning væk fra flere datobestemte dyrk-
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ningsrestriktioner og mod en regulering, der i højere grad er baseret på godt landmandsskab. L&F 

mener derfor, at den foreslåede bestemmelse bør udgå. 

 

Desuden finder L&F det ikke korrekt, når den nye bestemmelse begrundes med (på side 10 i hø-

ringsnotatet), at der er sket en ophævelse af dyrkningsforbuddet på visse arealer. Der er udeluk-

kende tale om, at datoen for, hvornår jordbearbejdning på jb 7-9 jorde kan påbegyndes om efter-

året, er flyttet fra 1/11 til 1/10.  

 

Ad § 30, stk. 1 

Det foreslås at indføre en generel bestemmelse om krav til udbringningsteknik, som sikrer en jævn 

fordeling af den udbragte gødning mm. L&F mener overordnet, at forslaget er et eksempel på det, 

som vi indledningen peger på som irrelevant i bekendtgørelsesudkastet, hvis primære formål er at 

indarbejde pelsdyrbekendtgørelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsen.  Indholdsmæssigt mener 

L&F, at forslaget er overflødigt i forhold til beskyttelse af miljøet.  Dernæst mener L&F, at der i 

forvejen er et meget stærkt driftøkonomisk og driftteknisk incitament for den enkelte landmand til at 

sikre en jævn fordeling af gødning mm på marken. At indskrive en bestemmelse om det i 

bekendtgørelsen vil ikke bidrage til en bedre miljøbeskyttelse.   

 

Tilføjelsen sker med henvisning til gennemførelse af nitratdirektivets bilag II, A. Bilag II, A, beskriver 

hvilke punkter, der bør være bestemmelser for i en kodeks for godt landmandsskab:  ”A.  en kodeks 

for godt landmandskab,......., bør indeholde bestemmelser om følgende punkter, for så vidt de er 

relevante:..” . Med henvisning til dette relevanskriterium mener LF ikke, at det af hensyn til 

implementeringen af nitratdirektivet er nødvendigt at indføre en bestemmelse som den foreslåede i  

§ 30. stk. 1 

 

Desuden ønsker L&F at rejse en bekymring for, hvorvidt de foreslåede ændringer potentielt kan 

medføre uretmæssige og unødvendige koblinger til krydsoverensstemmelsesområdet (herefter KO-

systemet). Det er for L&F afgørende, at der ikke sker unødvendige og uberettigede koblinger til EU-

lovgivningen. L&F finder det – som nævnt ovenfor – ikke nødvendigt af hensyn til implementeringen 

af nitratdirektivet at indføre en bestemmelse som den foreslåede i  § 30. stk. 1. 

 

Ad § 30, stk. 2 

Ved ændringerne i KO-bekendtgørelsen pr. 1. december 2015 blev der netop indført en lempelse i 

KO-kravene til udbringningsmetoder for husdyrgødning som følge af L&F påpegning af en 

uretmæssig kobling til KO-systemet af kravet om nedfældning inden for 6 timer, idet reduktion af 

ammoniakfordampning og lugt ikke er værnet af nitratdirektivet. Det forekommer derfor 

inkonsekvent og opsigtsvækkende, at der nu ifølge forslaget indsættes et krav i stk. 2, om 

nedbringning inden for 6 timer. Ifølge nugældende KO-bekendtgørelse (nr. 204 af 09/03/2016), er § 

30, stk. 2-4 omfattet af KO-krav 1.15 Udbringnings- og arealrestriktioner. 

 

Ad § 37, stk. 4 

Formuleringen ”i tilknytning til pelsdyrhaller” giver anledning til tvivl. Eksempelvis i forhold til hvilken 

afstand der skal være til et dræn eller en faskine, før disse anlæg kan siges at være ude af 

tilknytning til pelsdyrhaller. Det  bør præciseres, at dræn og faskiner ikke anses for at være i 

tilknytning til pelsdyrhaller, hvis det fagligt vurderes, at dræn eller faskine ikke vil at modtage vand 

fra pelsdyrhaller i nævneværdigt omfang. 

 

Ad § 39, stk.1 

Her foreslås indført et krav om udarbejdelse af en beplantningsplan, der skal godkendes af 

kommunalbestyrelsen. Dette krav påstås udtaget, da det er helt urimeligt, at alle eksisterende 
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pelsdyrfarme, der må antages at være lovlige med hensyn til læhegn i medfør af 

pelsdyrbekendtgørelsens § 6, pålægges at udarbejde en beplantningsplan og indhente kommunal 

godkendelse til denne. I givet fald skulle der fastsættes en længere overgangsperiode til at opfylde 

dette krav. Det gældende krav i pelsdyrbekendtgørelsen påstås overført uændret. Hvis der er 

særlige beplantningsbehov, bør krav om særlige tiltag alene gælde ved etableringer, og i så fald 

kan de stilles som vilkår i forbindelse tilladelse eller godkendelse i medfør af husdyrloven. 

 

Ad § 51 

Bestemmelsen påstås udtaget, da de omhandlede lokaliseringskrav kun gælder ved etablering, 

udvidelse og ændring. Derfor vurderes der ikke at være noget behov for en bestemmelse, der 

tillader uændret placering.  

 

Subsidiært bemærkes, at kravet om at være i drift senest 31. december 2016 i stk. 1 ikke er 

acceptabelt, da der skal relateres til et tilladelses- eller godkendelsestidspunkt, hvilket også er det 

normale i overgangsbestemmelser. Når et forhold er tilladt eller godkendt, anses det for lovligt og 

ligestilles med et eksisterende forhold, hvis afgørelsen udnyttes inden for en eventuel 

udnyttelsesfrist. 

 

Angående stk. 3 bemærkes subsidiært, at indholdet er uacceptabelt. Hvis et anlæg er etableret 

lovligt, skal retten til brug af dette opretholdes, medmindre der foreligger helt særlige forhold. Hvis 

det er tilfældet, vil de almindelige påbuds- og forbudsbestemmelser kunne anvendes.  

 

Angående stk. 4 anføres subsidiært, at sidste del er uacceptabel, da selv den mindste ændring af 

en pelsdyrhal et sted i anlægget vil kunne udløse krav om udskiftning af et stort antal lovlige render, 

uanset om disse er langt fra at være nedslidte.  

 

Ad § 52, stk. 1 

Dette stykke påstås udtaget. Hvis eksisterende pelsdyrhaller til ræve er lovligt bestående og 

dermed lovligt lokaliseret, skal de ikke gøres ulovlige, hvis de af en eller anden årsag ikke 

overholder de anførte afstandskrav. Det vil i givet fald være ekspropriation, som der i så fald bør 

fastlægges nærmere bestemmelser om i husdyrloven. 

 

Ad Bilag 1, afsnit H 

Det er i gødskningsbekendtgørelsen ændret således, at ungtyr og tyrekalv er ændret til slagtekalve. 

Det skyldes, at der i slagtekalveproduktionen ofte er omkring 10 % kviekalve til slagtning 

(krydsningskalve). Fremover bliver både tyre og kvier kaldt slagtekalve, så det ikke er nødvendigt 

for kontrollørerne at registrere dyrenes køn. På den baggrund ønskes ”tyrekalve” ændret til 

”slagtekalve” i afsnit H i bilag 1.  

  

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger.  

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

Henrik Bang Jensen 
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