Kriterier til beregning af friholdt areal omkring husdyrbrug
Eksisterende husdyrbrug begrænses ikke yderligere ved udvidelse af Natura 2000-områderne med
ammoniakfølsom natur. Dette gøres ved at definere et areal rundt om alle registrerede husdyrbrug, inden for
hvilket Natura 2000-områderne ikke foreslås udvidet med ammoniakfølsom natur.
1. Arealet om eksisterende husdyrbrug defineres ud fra følgende faktorer:
a. Den geografiske placering af husdyrbruget
b. Besætningsstørrelsen i form af antal dyreenheder/DE (CHR, april 2017)
c. Besætningstype (CHR, april 2017)
i.Der knyttes kun én besætningstype til hvert CHR-nummer. Besætningstyperne opdeles i 3
overordnede kategorier:
01. Mink mv.(ilder, mink, ræv)
02.
Fjerkræ (agerhøns, due, fasan, fjerkræ, fjervildt, gråænder, gæs, høns, kalkuner,
rødhøns, vagtler, ænder)
03.
Andet (alle andre arter, primært svin og kvæg)
ii.Hvis et CHR-nummer omfatter dyrearter fra mere end én af ovennævnte kategorier,
kategoriseres hele besætningen som den kategori, der har det laveste nummer. Der tages ikke
hensyn til delbesætningens størrelse. Eksempelvis vil en blandet besætning med svin og mink
blive kategoriseret som mink mv.
d. Nærhed til eksisterende, kortlagt ammoniakfølsom natur (kategori 1 natur i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Kortlægningen stammer fra 2. planperiode.
2. Ud fra faktorerne under pkt. 1 opdeles besætningerne i tre grupper med fokus på størrelsen af
besætningen (antal DE) og besætningskategorien (01, 02 eller 03). Der tages højde for besætningstypen
ved at gange besætningsstørrelsen med en fast faktor – faktor 2 for fjerkræbesætninger og faktor 5 for
minkbesætninger (se tabel 1).
3. Der defineres tre afstande på hhv. 0,5 km, 1 km og 1,5 km. Disse kobles med besætningsgrupperne, jf. pkt.
2 (se tabel 1). Afstandene angiver radier/cirkler omkring eksisterende husdyrbrug, inden for hvilke
habitatområderne ikke vil blive udvidet med kategori 1 natur. Hvis der i forvejen findes kortlagt kategori 1
natur inden for en cirkel, vil det friholdte areal omkring husdyrbruget dog blive tilpasset, så det svarer til
den faktiske afstand til denne kortlagte natur (se illustration nedenfor).
Tabel 1. Sammenhæng mellem besætningstype, besætningsstørrelse og det friholdte areal
(radius) omkring de enkelte husdyrbrug
Besætningsgruppe 1
Besætningsgruppe 2
Besætningsgruppe 3
Afstand
0,5 km
1 km
1,5 km
(evt. tilpasset til
faktisk afstand til
eksisterende
kortlagt kategori
1 natur)
Størrelse af
Andet: mellem 15-200 DE
Andet: mellem 200-500 DE
Andet: over 500 DE
husdyrbrug jf.
Mink mv.: mellem 3-40 DE
Mink mv.: mellem 40-100 DE
Mink mv.: over 100 DE
besætningsFjerkræ: mellem 7,5-100 DE
Fjerkræ mellem 100-250 DE
Fjerkræ: over 250 DE
kategori
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Figur 1. Illustration af det areal om eksisterende husdyrbrug der friholdes for udvidelse af habitatområder i forhold til
ammoniakfølsom natur. Arealet afhænger af besætnings type og størrelse og afstanden til eksisterende kortlagt
habitatnatur.

