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cc: amads@mfvm.dk 

 

 

  

  

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. ændringer af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (J.nr. 2019-9858) 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har den 10. oktober 2019 sendt udkast til 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i høring. Landbrug & Fødevarer har følgende  

bemærkninger til de foreslåede ændringer.  

 

Generelle bemærkninger 

Det primære formål med ændringerne er implementering af BAT konklusionerne for 

produktioner af fjerkræ og svin omfattet at IE-direktivet (BATC, Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af 15. februar 2017).  

 

Et andet væsentligt element er en ændring reglerne om egenkontrol og indbereting til 

kommunen, som skal sikre implementeringen af IE-direktivets (direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010) artikel 14, stk. 1, litra d. 

 

For Landbrug & Fødevarer er det afgørende, at der sker en administrativ enkel og 

direktivnær implementering af såvel selve direktivet som af BATC. Det, læser vi også, er 

ministeriets mål for ændringerne, hvilket vi hilser velkomment.  

 

Men omfanget af ændringerne er stærkt overraskende. Vi er klart af den opfattelse, at 

med de ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som er gennemført siden 1. 

august 2017, har Danmark til fulde implementeret IE-direktivet for husdyrbrug, herunder 

BATC for produktion af fjerkræ og svin. Derfor undrer det os, at ministeriet  nu vurderer, 

at 14 specifikke BAT konklusioner ikke er implementeret eller ikke implementeret i 

tilstrækkelig grad, og derfor på den baggrund finder det nødvendigt at ændre 

bekendtgørelsen. 

 

Landbrug & Fødevarer har gennem flere år spurgt til implementeringen af BATC, idet de 

ifølge direktivet skal være gennemført og implementeret på de enkelte IE-husdyrbrug 

senest 4 år efter de er offentlliggjort i EU-tidende, hvilket vil sige senest 21. februar 2021. 

Vi finder det kritisk, at dette omfattende ændringsforslag til implementering af BATC 

kommer næsten 3 år efter, at BATC blev offentliggjort. Vi finder det derfor helt afgørende, 

at ministeriet klart melder ud, at den aktuelle implementering af  BATC ikke i sig selv kan 

udløse en revurdering, men at kravene automatisk er opfyldt via kravene i 

godkendelsesbekendtgørelsen. 

 

Alt efter de vilkårene i de enkelte miljøgodkendelser, kan de nye krav betyde øgede 

omkostninger for den enkelte fjerkræ- og svineproducent til teknologi, administration og 

indberetning af data. Det kan betyde, at de berørte landmænd kommer i en yderst uheldig 

situation, hvis BATC medfører større omkostningsfulde ændringer.  



Side 2 af 5 
 

 

Da omkostningerne for den enkelte landmand i forhold til at efterleve de nye krav i høj 

grad afhænger af kommunernes håndtering af godkendelser og revurderinger, er det 

kritisk, at det først er knapt et år før BATC skal være gennemført på IE-husdyrbrugene, at 

reglerne er på plads. Det giver ikke tid til at udarbejde vejledningsmateriale, og giver 

landmænd, konsulenter og kommuner meget lidt tid til at sætte sig ind i de nye regler og 

planlægge og gennemføre den opfølgende indsats i forhold til IE-husdyrbrugene. Det 

øger risikoen for en uhensigtsmæssig eller (stik mod ministeriets erklærede mål)  reel 

overimplementering af BATC.  

 

Vi noterer os, at der i høringsbrevets afsnit 2.2.2. om placering af husdyrbrug og 

aktiviteterne skrives, at  Miljøstyrelsen vil angive nærmere retningslinjer i 

husdyrvejledningen for at sikre, at vikårfastsættelse ikke går videre end 

implementeringsforpligtelsen tilsiger. Det må efter vores vurdering gælde som et generelt 

princip for det efterfølgende arbejde med vejledningmateriale.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være produktioner eller anlæg, hvor 

teknologier i BATC ikke, eller kun i begrænset omfang, kan anvendes (jf. de specifikke 

bemærkninger til 2.6. om fodringskrav). Som det fremgår af de generelle betragtninger i 

BATC, er teknikkerne i BATC hverken foreskrivende eller udtømmende, og der kan derfor 

anvendes andre teknikker, der sikrer beskyttelseniveauet. Det forudsætter naturligvis, at 

teknologien lever op til BAT principperne om proportionalitet og tilgængelighed.  

 

Vi skal kraftigt opfordre til, at ministeriet hurtigst muligt sætter gang i arbejdet med et 

robust vejledingsmateriale til landmænd, konsulenter og  kommuner, og at dette sker i tæt 

dialog med erhvervet og kommunerne. 

 

Vi skal også indledningsvis pege på behovet for, at det i bekendtgørelsen, subsidiært 

vejledningen til bekendtgørelsen, gøres klart, at husdyrbrug med godkendelser fra før 1. 

august 2017, der ønsker at overgå til det nye godkendelsessystem, skal behandles mere 

lempeligt i forhold til krav, der ikke med rimelige midler (set i forhold til kravets mål) kan 

imødekommes for eksisterende husdyrbrug, jf. de specifikke bemærkninger til 2.2.2. En 

uddybende og afgrænsende vejledning er væsentligt og meget relevant, da eksisterende 

husdyrbrug, der skal rykkes over i de nye regler som følge af ændringer, godkendes i sin 

helhed som et nyt husdyrbrug. Dette giver allerede nu problemer i administrationen, 

hvorfor det bør tages under overvejelse i forbindelse med revisionen af § 36 

  

 

Specifikke kommentarer (nummerering henviser til afsnit i høringsbrevet) 

 

2.2.3. Placering af husdyrbruget og aktiviteterne (ny § 36, stk. 1, nr. 7)  

Vi noterer os ministeriets konklusion, at der i høj grad er tale om en regelfastsættelse af 

gældende praksis, og at Miljøstyrelsen vil angive nærmere retningslinjer for at sikre, at 

vikårfastsættelse ikke går videre end implementeringsforpligtelsen.  

 

Som nævnt indledningvis er der behov for, at det i bekendtgørelsen eller vejledning gøres 

klart, at husdyrbrug med godkendelser fra før 1. august 2017, der ønsker at overgå til det 

nye godkendelsessystem, skal behandles mere lempeligt i forhold til krav, der ikke med 

rimelige midler (set i forhold til kravets mål) kan imødekommes for eksisterende 

husdyrbrug. Det gælder i særlig grad bestemmelsen om placering af husdyrbruget og 
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aktiviteterne, hvor der ikke hverken ift. eksisterende bygninger eller eventuelle nye 

bygninger kan ske en fuldstændig varetagelse af placeringskravet. 

 

2.2.4 Minimering af vandforbruget (ny § 36, stk. 1, nr. 9) 

Bestemmelsen forpligter kommunen til at stille vilkår om minimering af vandforbruget. Det 

er en implementering af BAT 6 (reduktion af produktionen af spildevand), specifikt BAT 

6b. Som nævnt indledningsvis skal det være et gennemgående princip, at Miljøstyrelsen i 

husdyrvejledningen sikrer, at kommunernes  vikårfastsættelse ikke går videre end 

implementeringsforpligtelsen tilsiger. Det er derfor vigtigt at understrege i vejledningen, at 

der ikke er fastsat BAT relaterede forbrugsniveauer for vand i BATC, og at kommunerne 

derfor ved vilkårsfastsættelsen ift. minimering af vandforbrug ikke kan angive konkrete 

vandforbrug som en del af vilkårsfastsættelsen. Det enkelte IE-husdyrbrug kan frivilligt 

vælge at opstille konkrete reduktionsmål for vand som et miljømål som en del af 

miljøledelsessystemet (§ 43 i gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse) 

 

2.3 Revurdering 

Forslaget til ny bekendtgørelse indeholder kun en enkelt tilføjelse til det 

regelgrundlag,som kommunerne skal bruge ved revurdering af IE-husdyrbrug, nemlig 

bestemmelsen i forslagets § 36, stk. 1, nr. 9, om vilkår om at minimere vandforbruget. 

 

Jf. ovenstående bemærkninger til 2.2.4., samt ministeriets egen vurdering af, at 

bestemmelsen i sig selv ikke udløser et selvstændigt krav om revurdering, må det sikres i 

husdyrvejledningen, at dette er klart for kommunerne, så der ikke grundløst åbnes 

revurderingssager ift. IE-husdyrbrug på baggrund af den nye vilkårsbestemmelse. Som 

nævnt under de generelle bemærkninger finder vi det helt afgørende, at ministeriet klart 

melder ud, at den aktuelle implementering af  BATC ikke i sig selv kan udløse en 

revurdering, men at kravene automatisk er opfyldt via kravene i 

godkendelsesbekendtgørelsen. 

 

 

2.4. Oplæring af personale (ny § 43) 

Det er meget positivt, at ministeriet forventer at udarbejde et vejledende materiale 

sammen med Miljøstyrelsen i foråret 2020. Vi skal også her opfordre til dialog med 

erhvervet om udarbejdelse af dette materiale, ligesom vi skal opfordre til, at man sammen 

med erhvervet undersøger mulighederne for at finde synergier i forhold til eksisterende 

uddannelses-/introduktionforløb for medarbejdere på husdyrbrug. 

  

2.5 Plan for regelmæssig kontrol mv. (ny § 44)  

Der indføres umiddelbart gældende regler om beredskabsplan og en plan for 

regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af strukturer og udstyr. 

 

Vedr. 2.5.1 Plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse, denne plan kan indgå som en 

del af IE-husdyrbrugets miljøledelsessystem. Vi skal derfor opfordre til, at Miljøstyrelsens 

skabelon til minimiljøledelse på IE husdyrbrug (https://mst.dk/media/94413/miljoeledelse-

husdyrbrug.pdf ) opdateres,  så plan for regelmæssig kontrol m.v. indgår.  

 

I den nye § 44, stk. 5, hedder det, at IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen 

følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. I ny § 50 vedr. indberetning til 

kommunen hedder det, at der til kommunen skal sendes en logbog over gennemførte 

kontroller, reparationer, og vedligeholdelsestiltag samt genemførte forebyggende 
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foranstaltninger, håndtering af uheld, tiltag til at begrænse skader m.v., jf. § 44, stk. 5. Der 

bør være tekstligt lighed mellem disse bestemelser, så det er klart, hvilke forhold 

logbogen skal indeholde 

 

Vedr. 2.5.2 Beredskabsplan skal vi opfordre til, at ministeriet/Miljøstyrelsen i samarbejde 

med erhvervet udarbejder et eksempel på den gode beredskabplan. Landbrug & 

Fødevarer deltager gerne i et sådant arbejde. 

 

2.6. Fodringskrav (ny § 46) 

I den nye § 46 listes en række fodringstiltag, som skal mindske dyrenes udskillelse af 

kvælstof (stk. 1) og fosfor (stk. 2). De fodringstiltag, der nævnes, svarer til teknologierne i 

BAT 3 og BAT 4 i BATC. Der er i  BAT 3 og BAT 4 anført BAT relaterede niveauer for 

udskillelse af kvælstof og fosfor. Den anføres i BATC, at de BAT relaterede niveauer for 

udskilelse af kvælstof og fosfor muligvis ikke finder anvendelse på økologiske 

husdyrprouktioner eller på opdræt af fjerkræarter, der ikke udtrykkeligt er er anført.  

 

Baggrunden for at der er taget dette forbehold for den økologiske produktion er, at nogle 

af de anførte BAT ikke kan anvendes i den økologiske produktion. Det gælder f.eks. 

tilføjelse af essentielle aminosyrer, som reelt betyder anvedelse af syntetiske/mikrobielt 

fremstillede aminosyrer, og anvendelse af fytase. Begge teknologier kan i dag ikke 

anvendes i den økologiske produktion. Der skal derfor være særlig opmærksomhed på, 

at den økologiske produktion kan være begrænset i teknologivalg, og at der kan være 

behov for at finde andre teknologier end de beskrevne i § 46 og BATC. BATC åbner 

mulighed for dette, jf. BATC generelle betragtninger:  

 

De teknikker, der er anført og beskrevet i disse BAT-konklusioner, er hverken 

foreskrivende eller udtømmende. Der kan anvendes andre teknikker, der som 

minimum sikrer et tilsvarende miljøbeskyttelsesniveau. 

 

Der skal være fokus på dette i forbindelse med udarbejdelse af vejledningsmaterialet. 

 

2.7. Energieffektiv belsysning (ny § 47) 

Bestemmelsen forpligter IE-husdyrbrug til at anvende energieffektiv belysning i 

overensstemmelse med bygningsreglementet. Stk. 2 indskrænker bestemmelsen til at 

gælde ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningskilder. Vi skal foreslå, at 

der i stedet for ”belysningskilder” skrives ”belysningssystem” eller ”belysningsanlæg” eller 

andet, så det ikke er udskiftning af fx et enkelt defekt lysstofrør, der kan udløse krav om, 

at der opsættes LED belysning i stedet. 

 

2.8. Støvreduktion fra staldanlæg (ny § 48) 

Bestemmelsen implementerer BAT 11. Ved implementering af BAT 11 er det særligt 

relevant at understrege, at BAT kan være opfyldt med allerede gældende praksis.  BAT 

11 anses for opfyldt, hvis blot én af de nævnte teknologier under BAT 11 anvendes. Dvs. 

at hvis f.eks. ad libitum-fodring i dag anvendes på et IE-husdyrbrug med slagtekyllinger, 

så er BAT 11, og dermed kravet i den nye § 48, opfyldt. 

 

2.9. Overholdelse af vilkår og 2.10. Indberetning til kommunen (ny §§ 49 og 50) 

Vejledningen bør indskærpe, at myndighedernes kontrol er begrænset til eksistensen og 

ikke indeholder en gennemgang af materien, da dette kan medføre dobbeltmyndighed på 

en række områder, herunder i forhold til arbejdstilsyn, m.fl. 
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Vedr. bestemmelsen i ny § 50 om årlig indsendelse af information til kommunen, her vil 

der være behov for at udarbejde en procedure, der sikrer information og opfølgning til de 

landmænd, som årligt skal indsende information. Der bør ske i dialog mellem 

Miljøstyrelsen, erhvervet og kommunerne.  

 

Der bør være tekstlig lighed mellem bestemmelserne om logbog i ny § 50 og ny § 44, stk. 

5, jf. vores bemærkninger til 2.5 Plan for regelmæssig kontrol mv.. 

 

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af ovenstående.  

 

Med venlig hilsen 
 
Henrik Bang Jensen 
Chefkonsulent 
Miljø, Klima & Bæredygtighed 
D   +45 3339 4452   
M   +45 4037 2632   
HBJ@lf.dk 
 


