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Opdatering af data for dyreholdet
I Miljøstyrelsens nyhedsbrev nr. 23 fra 9. februar 2012 blev det blandt andet oplyst,
at data over dyreholdet for 2011 kan ses på Statsforvaltningens internetside over
jordbrugsanalyser. Miljøstyrelsen oplyste også i dette nyhedsbrev, at dataene for
2011 var blevet kvalitetssikrede.
En sådan kvalitetssikring er imidlertid også en fortløbende proces, hvor der løbende
også efter dataene er udstillet identificeres fejl i dataene. I mange tilfælde betyder
opdagelsen af sådanne fejl ikke noget for vurderingen af dyreholdets udvikling i et
opland. Der kan dog opstå situationer, hvor der opdages fejl, som i visse tilfælde vil
kunne ændre vurderingen af et opland.
Det er med til at skabe en betydelig usikkerhed i administrationen af reglerne og
kan eventuelt ligefrem skabe vilkårlighed i afgørelserne, hvis den enkelte kommune
fortløbende forsøger at tage højde for opdagede fejl i forhold til de oplysninger, der
kan ses på Statsforvaltningens internetside.
Miljøstyrelsen vil derfor gerne understrege, at kommunerne bør se bort fra de
fundne fejl, der opdages i perioden mellem der udstilles nye data på internetsiden.
De fejl der opdages, vil blive rettet, når de nyeste data udstilles på hjemmesiden.
Miljøstyrelsen har i øvrigt besluttet, at opdaterede data fremover udstilles
henholdsvis 1. maj og 1. november. I 2012 springer vi dog over udstilling af data
den 1. maj, fordi det kun er knap 3 måneder efter opdateringen i februar. Næste
gang, der udstilles nye data, bliver derfor 1. november 2012.

Sagsbehandlingstiden for husdyrbrug i 2011
Udtræk fra Husdyrgodkendelse.dk viser, at kommunernes gennemsnitlige antal
sagsbehandlingsdage er 275 dage, hvilket svarer til ca. 9 mdr. I løbet af
sagsbehandlingen ligger sagerne i gennemsnit hos ansøger i 49 dage. Dermed er
den fulde sagsbehandlingstid 323 dage, dvs. ca. 11 mdr.
Som led i Husdyraftale 2 har Miljøstyrelsen foretaget et udtræk fra
Husdyrgodkendelse.dk af antallet af sagsbehandlingsdage i de enkelte kommuner
for afsluttede sager i 2011. Miljøstyrelsen har forud for udtrækket anmodet
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kommunerne om at sikre, at afslutningsdatoerne for de sager, der er afsluttet i
perioden, er korrekte, ligesom kommunerne har haft opgørelsen til gennemsyn
forud for denne udsendelse.
I foråret 2011 er der indført nye anmeldeordninger, der betyder en forenklet
sagsbehandling i en række sager. En undersøgelse lavet af Miljøstyrelsen og KL
viser, at størstedelen (94 %) af disse sager afgøres indenfor tidsfristen.
Se opgørelsen over sagsbehandlingstid og udviklingen i ”sagspuklen” i disse bilag:
Bilag 1. Udtræk af sagsbehandlingstider fra husdyrgodkendelse.dk
Bilag 2. Sagspuklens udvikling

Nyt i wiki-vejledningen
Vi gør opmærksom på, at wiki‐vejledningen er blevet tilføjet et nyt hovedafsnit
(”Forskelligt”). Fremover vil vi placere nyt eller revideret vejledningsmateriale, som
ikke hører under afsnittene om godkendelser eller anmeldelser, i dette afsnit.
Tilføjelsen af vejledning om andre emner end godkendelser og anmeldelse
foretages gradvist, så der i en periode vil findes vejledning om andre emner end
godkendelser og anmeldelser både i wiki‐vejledningen og på Miljøstyrelsens
hjemmeside om landbrug.
Indtil videre er der lagt vejledning om emnerne ”Kontinuitetsbrud” og
”Sanktionering af overproduktion” i dette nye afsnit i wiki‐vejledningen.
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