
Opfølgning på tilsyn 

Generelle tilsyn  
 
Som nævnt i Nyhedsbrev nr. 3 så har Skov- og Naturstyrelsen indgået en ny aftale med 
Kommunernes Landsforening om tilsyn med husdyrbrug. Aftalen indebærer primært en 
fordobling af tilsynsfrekvensen for de mellemstore brug fra 75 DE op til IPPC-grænsen fra 
mindst et samlet tilsyn hvert 6. år til hvert 3. år.  
 
Begrebet "samlet tilsyn" er med denne tilsynsaftale også udbredt til tilsyn, som udføres efter 
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Et samlet tilsyn indebærer en gennemgang af 
husdyrbrugets samlede miljøforhold. Dette uanset det antal tilsynsbesøg, der har været 
nødvendig for en sådan gennemgang, og uanset om det er sket via tilsyn på stedet eller via 
kontrol af f.eks. egenkontroloplysninger, der er fremsendt af husdyrbruget. Man kan læse 
mere om "Samlet tilsyn" i "Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2004, Differentieret miljøtilsyn - 
prioritering af tilsynsindsatsen”. 
 
Vi påregner at kontrollere de enkelte kommuners overholdelse af aftalen på følgende måde: 
 
Kategori Opgørelsesår Opgørelsesperiode Minimum antal ”samlede tilsyn” i 

opgørelsesperioden i forhold til 
opgørelsesårets samlede antal 

IPPC-husdyrbrug: 2007 2005-2007 Samtlige 
 2008 2006-2008 Samtlige 
 2009 2007-2009 Samtlige 
 2010 2008-2010 Samtlige 
    
Husdyrbrug fra 75 
DE op til IPPC-
grænsen: 

2007 2005-2007 Halvdelen 

 2008 2005-2008 2/3 
 2009 2007-2009 Samtlige 
 2010 2008-2010 Samtlige 
    
Husdyrbrug op til 
75 DE, som har et 
pelsdyrbrug: 

2007 2005-2007 ¾ 

 2008 2005-2008 Samtlige 
 2009 2006-2009 Samtlige 
 2010 2007-2010 Samtlige 
    
Øvrige husdyrbrug 
op til 75 DE og 
arealer godkendt 
efter HDL § 16: 

2007 2005-2007 Halvdelen 

 2008 2005-2008 2/3 
 2009 2005-2009 5/6 
 2010 2005-2010 Samtlige 
 
Vi skal gøre opmærksom på, at Kategori 2 og Kategori 4 i 2007 og 2008 kan indberettes som 
hidtil som en samlet kategori. Dog skal tilsynene med Kategori 2 fra og med 2007 registreres 
separat, idet det skal bruges ved indberetning for 2009 til at opgøre antallet af samlede tilsyn 
med husdyrbrug i kategori 2 i opgørelsesperioden 2007-2009. Vi vil senere på året supplere 
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med en præcis udmelding til kommunerne om indberetningskategorierne for godkendelse og 
tilsyn med husdyrbrug for 2007 og fremover. 
 
 


