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Kombination af anmeldeordninger: 

 

 § 30 

(dyrevelfærd) 

§ 31 

(skift af dyretype) 

§ 32  

(produktionstilpasninger – før 2007) 

§ 33 

(produktionstilpasninger – efter 2007 

§ 30  § 30 kan i praksis ikke anvendes 

efter anvendelse af § 31, for når 

dyretypen skiftes efter § 31, idet 

dyretypen skal kunne være i 

staldanlægget under overholdelse af 

gældende dyrevelfærdsregler. § 31 

kan (sandsynligvis) anvendes et 

ubegrænset antal gange efter 

anvendelsen af § 30.  

§ 30 kan anvendes i forhold til husdyrproduktionen på 

husdyrbruget til og med den 10. april 2011. En 

anmeldelse efter § 32 kan anvendes både før og efter en 

anmeldelse efter § 30. Det er dog sjældent aktuelt at 

anvende en § 32 før en § 30, da § 30 ikke giver adgang til 

nye staldarealer for den produktion af slagtesvin, som § 

32 er målrettet i forhold til. 

§ 30 kan anvendes i forhold til husdyrproduktionen 

på husdyrbruget til og med den 10. april 2011. En 

anmeldelse efter § 33 kan anvendes både før og efter 

en anmeldelse efter § 30 Det er dog sjældent aktuelt 

at anvende en § 33 før en § 30, da § 30 ikke giver 

adgang til nye staldarealer for den produktion af 

slagtesvin, som § 33 er målrettet i forhold til. 

§ 31   Disse ordninger kan umiddelbart kombineres frit. § 32 

kan dog kun bruges én gang. Det er tidligere præciseret, 

at hvert trin i praksis skal kunne gennemføres. Det er 

således ikke muligt i en § 31 først at skifte til en 

”attraktiv” dyretype i forhold til § 32, anmelde efter § 32, 

for derefter at skifte til den ønskede dyretype i § 31,  

medmindre den ”attraktive” dyretype i praksis kan 

opstaldes i de eksisterende staldanlæg uden 

renoveringer.  

Disse ordninger kan umiddelbart kombineres frit. 

Hvert trin skal i praksis kunne gennemføres. Den 

miljømæssige risiko ved gentagne anmeldelser er 

begrænset, da der i § 33 er en række krav om ingen 

meremission af både lugt, ammoniak, kvælstof og 

fosfor. 

§ 32    Ikke aktuelt, da samme husdyrbrug ikke kan være 

omfattet af både § 32 og § 33.  

§ 33     

 

Det gælder for alle kombinationsmuligheder, at hvert trin i praksis skal kunne gennemføres med opretholdelse af eksisterende vilkår i staldanlæg der enten er eller vil blive 

bygget. Der er ikke krav om at hvert trin reelt gennemføres. 

Anmeldelser efter §§ 27, 28, 29, 34, 35, 36 og 37 kan generelt foretages parallelt med de øvrige, og der er ikke samme behov for præcisering af kombinationsmuligheder.   


