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Landbrug & Fødevarers kommentarer vedr. miljøvurder ing af forslag til ændringer i 

bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrreguler ing (j.nr. MST-1249-00144) 

Ændringerne af husdyrbrugloven, der blev vedtaget i Folketinget 28. februar 2017, medfører en 

omlægning af den nuværende miljøregulering af husdyrproduktion. En overordnet præmis for hele 

denne omlægning har været, at der overordnet opnås den samme miljøbeskyttelse som i dag.  

 

Dette forstår Landbrug & Fødevarer således, at der overordnet set hverken skal ske lempelser eller 

stramninger af reguleringen. 

 

Med henvisning til Landbrug & Fødevarers høringssvar fra 1. juni 2017 til Udkast til 6 

bekendtgørelser vedrørende ny husdyrregulering (j.nr. MST-1240-00710) finder Landbrug & 

Fødevarer, at de nye bekendtgørelser ikke overordnet medfører lempelser af beskyttelsesniveauet.  

 

Landbrug & Fødevarer har til gengæld i sit høringssvar til de 6 bekendtgørelsesudkast påpeget en 

række områder, hvor der sker stramninger i forhold til den nuværende regulering. Landbrug & 

Fødevarer forventer, at disse områder føres i overensstemmelse med grundlaget om uændret 

beskyttelsesniveau.  

 

Under forudsætning af dette er Landbrug & Fødevarer enig i miljøvurderingsrapportens konklusion 

om, at de planlagte ændringer af bekendtgørelserne vedrørende husdyrreguleringen samlet set 

ikke vil føre til væsentlige ændringer i vandmiljøets tilstand, luften eller klima eller medføre 

væsentlig indvirkning på flora, fauna eller biologisk mangfoldighed.   

 

I forhold til miljøvurderingsrapportens specifikke konklusion om de generelle regler for anvendelse 

af udbringningsteknik i bræmmer op til ammoniakfølsom natur, er det dog Landbrug & Fødevarers 

vurdering, at miljøbeskyttelsen samlet set fastholdes på mindst et tilsvarende niveau som med den 

nuværende regulering.  Jf. Landbrug & Fødevarers høringssvar fra 24. oktober 2016 til udkast til 

forslag om ny husdyrregulering (J.nr. MST-1249-00119), vil kravene til udbringning af 

husdyrgødning nær kategori 1 og en del af kategori 2 naturområderne udgøre en skærpelse af 

kravene i forhold til i dag på to måder. For det første vil al husdyrgødning fremover blive omfattet af 

reglerne - for det andet vil kravene fremover omfatte langt flere kategori 1-områder end i dag.   

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning. 

 

Med venlig hilsen 
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