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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. ændringer af
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (J.nr. 2019-3772)
Miljø- og Fødevareministeriet har den 4. april 2019 sendt udkast til
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i høring. Landbrug & Fødevarer har følgende
bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Indledende bemærkninger
Som det fremgår af høringsbrevet, vedrører de konkrete ændringsforslag målepunkt for
beregning af ammoniakdeposition, præcisering af beregning af BAT-krav og
overgangsbestemmelser.
Det fremgår endvidere af høringsbrevet, at der vil blive udsendt et opdateret vejledende
kort over afgrænsning af amoniakfølsom skov, og at der samtidig vil ske en opdatering
af vejledningen på området.
Kortet kan nu tilgås via Miljøgis. Desuden er vejledningen til kortene, som anvendes i
husdyrreguleringen, herunder kortet over potentiel ammoniakfølsom skov, allerede
opdateret på Miljøstyrelsens hjemmeside.
I den forbindelse skal Landbrug & Fødevarer påpege, at vi finder det yderst
uhensigtsmæsssigt, at vejledningen opdateres uden en forudgående inddragelse af
relevante interessenter. Ikke mindst fordi erhvervets ønske om forudsigelighed og
ensartet sagsbehandling i kommunerne i tilladelses- og godkendelsessager, hvor
hensyn til potentiel ammoniakfølsom skov indgår, er stærkt afhængigt af et grundigt
gennemarbejdet vejledningsmateriale. Det er i øvrigt normal procedure, at vejledninger
eller ændringer i elektroniske vejledninger på miljøområdet altid sendes i høring. Vi skal
derfor opfordre til, at ministeriet hurtigst muligt indleder en dialog med erhvervet om
vejledningen, særligt vejledningens afsnit om potentiel ammoniakfølsom skov.
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Ammoniakfølsom skov
I forbindelse med det opdaterede vejledende kort over ammoniakfølsom skov er det –
som bemærket ovenfor – helt afgørende, at kort ledsages af en vejledningstekst, der
tydeliggør intentionen med det opdaterede kort.
Som det fremgår af høringsbrevet, er det hensigtsen, at kommunerne i meget høj grad
skal kunne basere deres sagsbehandling på kortet, således at der kun helt
undtagelsesvist vil være ikke-kortlagte områder, som kan indgå i godkendelsessager.
Dette bør fremgå helt tydeligt af en kommende vejledningstekst, således at det sikres, at
det nye kort både er med til at lette kommunernes admistration på området og sikre
lodsejer størst mulig forudsigelighed i forhold til udfaldet af godkendelsessager.
Det skal samtidig fremgå af vejledningen, at de kortlagte arealer er medtaget på kortet ud
fra en GIS-analyse foretaget af Københavns Universitet. Dette betyder, at kortet i høj
grad bygger på en sandsynlighed for, at et areal er ammoniakfølsomt og ikke en konkret
vurdering af samme.
Det skal således fremgå af vejledningen, at kommunen i den konkrete sag skal sikre sig,
at et kortlagt areal reelt lever op til at definitionen i bekendtgørelsens § 2, pkt. 3, d) og at
arealet reelt er ammoniakfølsomt.
Dette underbygges af den faglige rapport fra Københavns Universitet, der gennemgår
principperne for kortlægningen. (Ammoniakfølsomme skove – kortlægning og vejledning.
/ Gundersen, Per; Johannsen, Vivian Kvist. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet, 2016).
Heraf fremgår blandt andet:
GIS-analysen reulterer i et kort over skove, der med stor sandsynlighed er
ammoniakfølsomme, og som kommunerne kan bruge som grundlag for en identifikation
af de skove, der skal gennemgå en vurdering af mulig påvirkning af øget ammoniak.
Der vil også i en kommende vejledning være behov for en klar beskrivelse af, hvordan
kommunerne skal forhold sig til de tre kriterier i § 2, pkt. 3, d) – ikke mindst i forhold til
hvordan listen med naturskovindikerende arter eller gammelskovsarter skal anvendes.
I forbindelse med den allerede publicerede vejledningstekst, som kan findes på
Miljøstyrelsens hjemmeside, finder Landbrug & Fødevarer det yderst uhensigtsmæssigt,
at der henvises til, at kommunerne kan finde vejledning til vurdering af, om et areal er
ammoniakfølsomt i ovennævnte rapport fra Københavns Universitet.
Det er vores klare opfattelse, at vejledning til kommunerne bør være udarbejdet af
ministeriet i dialog med relevante interssenter – og med evt. inddragelse af relevant faglig
ekspertise, men at der ikke bør henvises direkte til den faglige rapport i vejledningen.
Landbrug & Fødevarer skal således opfordre til, at der snarest muligt indledes en dialog
om vejledningen, således at den nuværende vejledningstekst på Miljøstyrelsens
hjemmeside opdateres.
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Øvrige specifikke kommentarer til ændringsforslagene i høringsudkastet
Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition
Landbrug & Fødevarer hilser ændringen velkommen. Ændringen af målepunktet fra den
del af anlægget, der er tættest på naturområdet til anlæggets midtpunkt, er miljøfagligt
det mest korrekte, og ændringen styrker derfor fagligheden i reguleringen af husdyrbrug.
Præcisering af beregning af BAT-krav
Der er tale om en præcisering, som vi ikke har yderligere kommentarer til.
Overgangsbestemmelser
Det fremgår af høringsbrevet, at de ovenfornævnte ændringer i forhold til målepunkt for
ammoniak og præcisering af BAT-krav også får virkning i forhold til verserende sager i 1.
instansen og klagesager.
Landbrug & Fødevarer finder dette postivt, og skal opfodre til, at dette evt. beskrives
tyddeligt i vejledning til kommunerne.
I forbindelse med de nye bestemmelser i bekendtgørelsen er det dog afgørende, at ingen
ansøgere med verserende sager eller ikke afgjorte klagesager vil kunne risikere at blive
stillet ringere efter de foreslåede ændringer end efter de hidtidige bestemmelser. Dette vil
vi gerne have ministeriet til at bekræfte.

Supplerende bemærkning
Der er i det udsendte bekendtgørelsesudkast ikke lagt op til ændringer i
kontinuitetsbrudsbestemmelserne i § 49, men vi tillader os alligevel at komme med
følgende bemærkning:
Det er uklart, hvilke kontinuitetsbrudsregler der gælder for et husdyrhold, som har en
produktionstilladelse fra før 1. januar 2007, og som efter 1. januar 2007 har fået en
afgørelse om anmeldelse.
I henhold til Miljøstyrelsens helpdesksvar bortfalder en VVM-screeningsafgørelse, hvis
den ikke er udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Kontinuitetsbrudsreglerne for en anmeldeordning jf. § 48, stk. 3 fremgår af § 49, stk.2.
Det tilladte bortfalder helt eller delvist, hvis det ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.
Udnyttelse anses for at foreligge, når der har været en produktion svarende til mindst 25
pct. af det tilladte eller godkendte.
Stk. 3 giver ikke mening, med mindre der er tale om en anmeldelse om skift i dyretype
eller en udvidelse af smågrise eller slagtesvin i eksisterende stalde. Det bør derfor
overvejes, om der ikke i lighed med bestemmelsen i § 48, stk. 3 tilføjes en bemærkning i
§ 49 stk. 3 om, at det drejer sig om anmeldelser, som giver mulighed for udvidelse eller
ændring af selve dyreholdet.
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Nogle kommuner læser § 49, stk. 3 sådan, at en afgørelse om anmeldelse af f.eks. en
gyllebeholder efter bek. nr. 211 af 28. februar 2017 eller tidligere bekendtgørelser om
tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, betyder, at kontinuitetsbrudsreglerne for
husdyrholdet bliver omfattet af kontinuitetsbrudsreglerne beskrevet i § 49, stk. 2, også
selv om husdyrholdets produktionstilladelse er fastlagt i en VVM-screeningsafgørelse fra
før 1. januar 2007.
Vi forventer, at der kan ske en afklaring af disse forhold – evt. i forbindelse med revision
af vejledningen.

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